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Ազգային, հասարակական, քաղաքական

Իրանի բանակի
ամենահմուտ
օդաչուները
ստանձնել են երկրի
օդային տարածքի
պաշտպանութիւնը

Իրանի բանակի օդուժի հրամանատարը շեշտել է. «Ամենահմուտ
օդաչուները՝ պատերազմի ամենափորձառու հրամանատարների գլխաւորութեամբ՝ պատրաստ են երկրի
օդային սահմանների պաշտպանութեան համար եւ բանակի օդուժը
լիովին պատրաստ է համապարփակ պաշտպանութեան անհրաժեշտութեան դէպքում»:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ Իրանի բանակի օդուժի հրամանատար գեներալ
օդաչու Նասիրզադէն երէկ ներկայ
գտնւելով Բանդար Աբբաս քաղաքի
նահատակ Աբդոլքարիմիի անւան
աւիաբազայում եւ ստուգելով սարքաւորումները, օբիեկտները, տեղակայւած ուժերը եւ տարբեր ստորաբաժանումները, գնահատել է այս
(Շար. 8-րդ էջում)

Իրանը
դադարեցնում է
էլեկտրաէներգիայի
արտահանումն
Իրաք

Լրատւական ցանց - Իրանական
կողմը դադարեցնում է էլեկտրաէներգիայի արտահանումն Իրաք
դրա դեֆիցիտի պատճառով: Այդ
մասին յայտնել է Իրանի էլեկտրաբաշխիչ ընկերութեան գործադիր
տնօրէն Մոստաֆա Ռաջաբի Մաշհադին,- տեղեկացնում է «Արմէնպըրես»-ը:
«Մեր երկրի կարիքներն են դարձել այն բանի պատճառը, որ մենք
դադարեցրել ենք էլեկտրաէներգիայի
արտահանումն Իրաք»,- ասել է նա:
Ռաջաբի Մաշհադին նաեւ տեղեկացրել է Աֆղանստան արտահանութեան կրճատման մասին: «Այսօր
առկայ պայմանագրին համապատասխան մենք Աֆղանստանին ենք
մատակարարել 13 մեգավատ էլեկտրաէներգիա, մինչդեռ անցեալ շաբաթ
այդ ցուցանիշը կազմել է 100 մեգավատ»,- յաւելել է նա:

Արշակ
Կարապետեանին
Շոյգուն հրաւիրել է
Մոսկւա
(Տես 8-րդ էջում)
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Ռէյիսի.

«Կայուն անվտանգութեան
համար անհրաժեշտ է
տարածաշրջանի երկրների
համագործակցութիւնը»

Հանր. նախագահ Սէյէդ Էբրահիմ Ռէյիսին երէկ երեկոյեան հանդիպում ունենալով պաշտօնական
այցով Թեհրան ժամանած Իրաքի արտգործնախարարի հետ իր երախտագիտութիւնն է յայտնել, «Իրաքի հարեւան
երկրների նիստ»-ին մասնակցելու համար Իրաքի վարչապետի իրեն ուղղած
հրաւէրի համար եւ կարեւորել Իրաքի
քայլը նման նիստ կազմակերպելու համար:
Նախագահական կայքէջի համաձայն՝ հանր. նախագահը ակնարկելով,
որ Իրանի Իսլ. Հանրապետութիւնը,
տարածաշրջանի երկրների միջեւ երկխօսութիւնը կարեւոր է համարում
փոխադարձ յարաբերութիւնների կարգաւորման եւ անվտանգութեան ու կայունութեան հաստատման համար, տարածաշրջանում օտարների միջամտութիւնը եւս համարում է լարւածութիւն

ստեղծող եւ սպառնացող երեւոյթ: Նա
ընդգծել է. «Առանց օտարների միջամտութեան, տարածաշրջանի երկրների համագործակցութիւնը, անհրաժեշտ նախապայմանն է տարածաշրջանի անվտանգութիւնը ամրապնդելու եւ տարածաշըրջանի ժողովուրդների շահերը ապահովելու համար»: Նա ընդգծել է, որ Իրանը

Իրաքի զարգացումն ու առաջընթացը
համարում է իր առաջընթացը»:
Իրաքի արտգործնախարարը հաւաստել է, որ նման նիստերի նպատակը տարածաշրջանի երկրների միջեւ
երկխօսութեան համար ենթահող
ստեղծելն է զանգւածային համաձայնութեան հասնելու համար:

Ինչ օր է նոյեմբերի 9-ը
«panorama.am» - «Դուք մի հարցում
անգերազանցելի էք, միջազգային դափնեկիր, կարողանում էք 100%-անոց
փաստը եւ ճշմարտութիւնը 180 աստիճանի տակ փոխել եւ ներկայացնել:
Եւ դժբախտութիւն է, որ դեռ կան մարդիկ, որոնք դրան հաւատում են»,խորհրդարանում իր ելոյթի ժամանակ
յայտնեց ԱԺ փոխխօսնակ Իշխան Սաղաթէլեանը իշխանականներին:
Նրա համոզմամբ՝ խնդիրն նաեւ
այն է, որ ՔՊ-ն այդպէս էլ իշխանութիւն
չդարձաւ՝ շարունակելով իրեն պահել
անպատասխանատու եւ ընդդիմութեան նման:
«Կայ աշխարհում մի երկիր, որի իշխանութիւնը իր բոլոր ձախողումների
համար մեղադրում է ընդդիմութեանը»,հարց տւեց Սաղաթէլեանը եւ պնդեց,

որ չկայ նման բան, այն աբսուրդ է:
Ըստ Սաղաթէլեանի, ընդդիմութիւնն
ասում է, որ գործող իշխանութեան օրօք
յանձնւել է Արցախի 75%-ը, իսկ իշխանութիւնները գալիս են ԱԺ ամբիոնի
մօտ եւ ասում են, որ այն նախկիններն
են արել, իրենք կապ չունեն:
«Մենք ասում ենք՝ թշնամին երկու
ուղղութիւններով մտել է ՀՀ ինքնիշխան
տարածք եւ վտանգւած է Հայաստանի
տարածքայինամբողջականութիւնը,գալիս
կանգնում էք ԱԺ ամբիոնի մօտ եւ
ասում էք՝ դուք 2010 թւականի վարչատարածքային բաժանումների մասին
օրէնքով այդ տարածքները տւել էք Ադրբեջանին, բա եղայ, ինչքան կարելի է
մարդկանց ձեռք առնել»,- ասաց Սաղաթէլեանը:
Նա յայտարարեց, որ ընդդիմութիւնը

խօսում է բանակի բարեփոխումներից,
երկրի առաջ ծառացած խնդիրներից,
մարտահրաւէրներից, իսկ իշխանութիւնները խօսում են մարտի 1-ից եւ
հոկտեմբերի 27-ից:
«22 տարի առաջ այս դահլիճում
տեղի է ունեցել ողբերգութիւն եւ հետաքրքիր զուգատիպութեամբ շատ
պաշտօնեաներ, որոնք այն ժամանակ
(Շար. 8-րդ էջում)

Պէտք չէ սուտ ասել

Արամ Վարդեւանեանը՝ Անդրանիկ Քոչարեանին
«yerkir.am» - Ծայրայեղ ամօթ է սուտ
ասելը: Այս դահլիճում հնչեց հերթական
անգամ մի սուտ, որը կարծում եմ՝
ուղղակի կապ ունի նաեւ 44-օրեայ
պատերազմի, բանակի ուժի, բանակի
խնդիրների հետ: Ազգային ժողովում
ելոյթի ժամանակ ասաց «Հայաստան»
խմբակցութեան պատգամաւոր Արամ
Վարդեւանեանը:
«Օգտագործւում է արտայայտութիւն, որ 2008 թւականին բանակը գնդակահարել է մարդկանց, նման տիտանական մասշտաբի սուտ չի կարող լինել:
Այստեղ նստած է պարոն Քոչարեանն
(Անդրանիկ), ով փաստահաւաք խմբի
անդամ է եղել, նրանից յետոյ կարելի
է ասել՝ եկաւ սասունխաչատրեանա-

կան ՅՔԾ, որը երեք տարի արել է ամէն
ինչ, ինչ կարելի էր անել, որպէսզի հաճոյանար այս իշխանութեանը: Նման բառ
այնտեղ չկայ, մի ասէք նման ստեր, էն էլ
այն ամբիոնից, որը տարբեր բարձր բնութագրումներ է ստանում ձեզնից»:
Արամ Վարդեւանեանը նաեւ յաւելեց.
«Անդրանիկ Քոչարեանն իր խօսքում
ասում է՝ Արցախեան առաջին պատերազմի ժամանակ շրջան է եղել, որ
վիճակը բարդ է եղել, որ նոյնիսկ նահանջ ենք ունեցել, յետոյ յաղթել ենք: Ճիշտ
է ասում պարոն Քոչարեանը, ուղղակի
երեւի քաղաքական հայեացքներով կաշկանդւածութեամբ պայմանաւորւած ամբողջ ճշմարտութիւնը չի ասում: Օրինակ՝
չի ասում Արցախում այդ ժամանակ ինչ էր

կատարւում, չի ասում, որ Արցախում
այդ ժամանակ ձեւաւորւել էր Պետական
պաշտպանութեան կոմիտէ: Անդրանիկ
Քոչարեանն այս ամբիոնից չի ուզում
ասել, որ Պետական պաշտպանութեան
կոմիտէի նախագահը Ռոբերտ Քոչարեանն էր, ով լինելով փաստացի Արցախի ղեկավար մասնակցում էր Շուշիի
ազատագրման օպերացիային»:

Ադրբեջանն արհեստական ձգձգում,
քաղաքականացնում է գերիների վերադարձի
գործընթացը
ՀՀ ՄԻՊ-ը՝ Կոլումբիայի համալսարանի քննարկմանը
(Տես 8-րդ էջում)
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Ի՞նչ ապագայ է
սպասւում
Արցախին
Աշոտ Ղուլեանը՝
նոր գումարման
խորհրդարանի
քննարկումների մասին

«aravot.am» - Արցախի Ազգային
ժողովի նախկին նախագահ Աշոտ
Ղուլեանը «ֆէյսբուք»-եան իր էջում
գրում է.
«Շատ դժւար է հետեւել Հայաստանում նոր գումարման խորհրդարանի առաջին օրերի աշխատանքներին եւ չարձագանգել: Յընթացս արձագանգելը գուցէ աւելի կը հեշտացնէր գործը, բայց լիարժէք տեսակէտ
ներկայացնելու համար անհրաժեշտ
էր համբերատար դիտարկել յունիսի
20-ի ընտրութիւններից յետոյ ձեւաւորւած նոր պառլամենտի արտաքին
«փայլը» եւ խորքային զարգացումների դինամիկան, որպէսզի պատկերացում կազմւի, թէ քաղաքական
ինչ խճանկար է ստացւել արտահերթ
ընտրութիւնների արդիւնքում, եւ ինչ
սպասելիքներ կարող ենք մենք ունենալ ապագայում՝ բոլորիս յուզող հարցեր պարունակող այս ժամանակահատւածում:
Միանգամից ասեմ, որ արտաքին «փայլը» չստացւեց, այստեղ
օբիեկտիւ պատճառներ կային եւ
հիմնականը անցած աշնանը մեր
գլխին պատուհասած աղէտից յետոյ տիրապետող դեպրեսիւ հանրային հոգեվիճակն է. լարւածութիւնը, նեարդային վիճակը խանգարում են բնականոն աշխատանքին:
Խորքային զարգացումների մասով,
կարծում եմ, պէտք չէ վերջնական
գնահատականներ տալ, քանի որ
խորհրդարանի անհատական կազմը
(իմ ճանաչած մարդկանց մասին է
խօսքը) վկայում է մի շարք պատգամաւորների մտաւոր, մասնագիտական պատրաստւածութեան եւ
մարդկային բարձր որակների մասին (Էլինար Վարդանեանի, Արմէն
Գէորգեանի, Արմէն Ռուստամեանի,
Հայկ Մամիջանեանի ելոյթները՝ որպէս օրինակ)…
Նոր խորհրդարանում ակնյայտ է
երկու իրարամերժ աշխարհընկալումների գոյութիւնը (փիլիսոփայութիւն ասելն այս պարագայում ճոխութիւն կը լինէր). առաջինը՝ անցած
տարւայ պատերազմի արդիւնքները
հանգիստ ընդունող, համազգային
շարունակւող խայտառակութիւնը
ամէն գնով արդարացնող, ծանր
իրավիճակում հանրութիւնը համախըմբող եւ ոչ ստանդարտ լուծումներ
առաջարկելու ցանկութիւն (գուցէեւ
կարողութիւն) չունեցող մեծամասնութիւնը եւ, երկրորդը՝ հայութեան
(Շար. 8-րդ էջում)
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«Ադրբեջանի կոշտ արձագանգից
յետոյ ՀՀ քանի՞ բարձրաստիճան
պաշտօնեայ է այցելել Արցախ»

«yerkir.am» - «Ուրբաթ օրը պարոն Ռուբինեանը, երբ խօսում էինք
Արցախի հարցով մշտական յանձ-

նաժողովի ստեղծման մասին, ասաց,
որ այս պահի դրութեամբ մեր ինտեգրացիան (համարկում-համընթացութիւն) բարձրագոյն մակարդակի վրայ է գտնւում: Տիկնայք եւ
պարոնայք, պատերազմից յետոյ,
յատկապէս Ադրբեջանի կոշտ արձագանգից յետոյ, երբ գնում էք Արցախ, քանի՞ բլոկ պոստով էք անցնում, քանի՞ անգամ էք անձնագիր
ցոյց տալիս ու մեքենայի բեռնախըցիկ բացում: Ես չեմ ասում, թէ
պոստերն ինչու են այնտեղ, որով-

հետեւ, եթէ չլինէին, ամենայն հաւանականութեամբ թուրքական բլոկ
պոստեր կը լինէին, եւ մենք էլ չէինք
կարողանայ գնալ, որովհետեւ 30-ամեայ պատմութեան մէջ առաջին
անգամ Հայաստանն այլեւս իր Արցախեան հատւածի անվտանգութեան երաշխաւորը չէ: Հիմա քանի՞
անգամ են ստուգում, դա ինտեգըրացիայի նշա՞ն է»,- Ազգային
ժողովում ելոյթի իր խօսքում նշեց
«Հայաստան» խմբակցութեան պատգամաւոր Արթուր Խաչատրեանը:

Պարզ ասեմ՝ ձեզ մեղադրում ենք
մեր երկիր պատերազմ բերելու մէջ
Գեղամ Նազարեանը՝ իշխանութիւններին

«panorama.am» - «Գլխաւոր խնդիրը,
որը պէտք է պարզի 44-օրեայ պատերազմի խնդիրներով զբաղւող քննիչ
յանձնաժողովը, հարցն է, թէ ինչու
մենք չկանխեցինք պատերազմը,
ի՞նչ պէտք է անէինք պատերազմը
կանխելու համար եւ ինչո՞ւ էինք
ամէն ինչ անում մեր երկիր պատերազմ բերելու համար՝ անելով մի
շարք գործողութիւններ, քայլեր»,խորհրդարանում յայտնեց «Հայաստան» խմբակցութեան պատգամաւոր Գեղամ Նազարեանը:
Իշխանական պատգամաւորներին յիշեցնելով, որ քննարկւում
է ԱԺ պաշտպանութեան եւ անվըտանգութեան հարցերի մշտական յանձնաժողովի նախագահի
հարցը՝ պատգամաւորը յայտնեց,
որ իր պատկերացմամբ ԱԺ
պաշտպանութեան եւ անվտանգութեան հարցերով յանձնաժողովը
պատերազմից շատ առաջ պէտք է
լսէր ԳՇ պետին, միւս զինւորականներին՝ հասկանալու համար,
թէ իրերի եւ ուժերի յարաբերակցութիւնն ինչպիսին է, եւ փորձեր
քաղաքական ղեկավարութեանը յուշել, թէ ինչ պէտք է արւէր, որ այդ
վիճակից դուրս գային:
Գեղամ Նազարեանի կարծիքով
ԱԺ պաշտպանութեան յանձնաժողովը պէտք է դեռ 2020 թւականի
մայիսից տագնապ բարձրացնէր, թէ
բայրաքթարների դէմ ի՞նչ պէտք է
արւի:
«Յատկապէս յուլիսեան մարտերից յետոյ մենք պէտք է հասկանայինք, թէ մեզ ինչ է սպասւում,
այլ ոչ թէ քաղաքական շոուների
համար
մեդալաբաժանութեամբ
զբաղւէինք»,-նկատեց
«Հայաստան» խմբակցութեան պատգամա-

ւորը եւ յաւելեց. «Պատերազմի 4-րդ
օրը պէտք է աւելի ուշադիր լսէինք,
թէ ի՞նչ էին ասում զինւորականները եւ Բաքուն ու Գետաշէնը գրաւելու մասին առասպելները տարածելու ֆոնին փորձէինք մտածել, թէ
ինչ պէտք է անել, որ պատերազմն օր
առաջ դադարեցւի եւ հասկանայինք,
թէ ինչու երկրի ղեկավարը ոչինչ չի
անում, չի ուզում անել պատերազմը
դադարեցնելու համար»:
Նրա ասութեամբ՝ ԱԺ պաշտպանութեան եւ անվտանգութեան
հարցերով յանձնաժողովը պէտք է
երկրի քաղաքական ղեկավարից
հոկտեմբերի 19-20-ից յետոյ ճշտէր,
թէ ինչո՞ւ չի դադարեցնում պատերազմը, առաւել եւս ՌԴ տարածած
յայտարարութեան ֆոնին, որը տարակուսած էր, թէ ինչու Հայաստանը
չհամաձայնեց իր առաջարկութեան
հետ եւ չդադարեցրեց պատերազմը:
«Պարզ էր, թէ ինչո՞ւ հոկտեմբերի
19-ից յետոյ չդադարեցւեց պատերազմը, որից յետոյ կորցնում էինք
տարածքներ, բնակավայրեր, եկեղեցիներ եւ ամէն օր՝ առնւազն 200
տղայ»,-ասաց պատգամաւորը:
Գեղամ Նազարեանը գտնում է,
որ ԱԺ յանձնաժողովը պէտք է
նախաձեռնի եւ օր առաջ հրապարակւի զոհերի իրական թիւը:
Նա նաեւ յայտնեց, որ Եռաբլուրում յուղարկաւորւած տղաների
հարազատների համար շատ լուրջ
թեմա է տապանաքարերի հարցը
եւ հերթական անգամ նրանց վէրքը
թարմացնում են եւ կոչ արեց ընդամէնը կանչել զոհւածների հարազատների ներկայացուցիչներին
եւ նրանց տապանաքարերի հարցը
ողբերգութեան չվերածել, որովհետեւ այդ ընտանիքներում իրական

ողբերգութիւն է, որովհետեւ ինչ որ
մէկը որշել է այս կամ այն քարը
դնել:
Նազարեանը առաջարկեց դադարեցնել բանակին ուղղւած բոլոր
մեղադրանքները, քանի որ այն յաղթել է Արցախեան առաջին պատերազմում, Ապրիլեան պատերազմում այնպիսի հակահարւած են
տւել թշնամուն, որ նա աղերսել է
խաղաղութիւն, իսկ 44-օրեայ պատերազմում զինւորները հրամանատարների հետ կռւել են աշխարհի
հզօր բանակների դէմ:
«Աշխարհի ամենալուրջ ծառայութիւնների հետախուզութիւնների
հաւաքական թւերի մասին եմ խօսում, մեր տղէրքը թշնամուն 18-20
հազար կորուստ են պատճառել,
այ այդ բանակն է, որին պէտք է
յարգանքով վերաբերւել»,- յայտարարեց պատգամաւորը:
«Հայաստան» խմբակցութեան
պատգամաւորն ասաց, թէ ընդդիմութեանը հարցնում են, թէ մեզ
ինչի մէջ էք մեղադրում, եւ պատասխանեց. «Պարզ ասեմ՝ ձեզ մեղադըրում ենք մեր երկիր պատերազմ
բերելու մէջ, չենք ասում, թէ ինչու
պարտւեցինք, այլ ասում ենք, թէ
ինչու սկսւեց պատերազմը, ինչու
այն չկանխեցինք»:

Փաստաբանը՝ ԲԴԽ-ին.

«Տղէրք, դուք
հա՞յ էք ընդհանրապէս»

«panorama.am» - Փաստաբան Րաֆֆի
Ասլանեանն ահազանգում է՝ ԲԴԽ-ն
(Բարձրագոյն դատական խորհուրդ) կարգապահական պատասխանատւութեան է ենթարկել Վարդան Գրիգորեանին՝ պատերազմին
մասնակցած Տիգրան Աւետեանին
չկալանաւորելու համար:
«Երեւան քաղաքի ընդհանուր
իրաւասութեան դատարանի դատաւոր Վարդան Գրիգորեանը ԲԴԽ-ի

որոշմամբ կարգապահական պատասխանատւութեան է ենթարկւել
առաջին իսկ օրերից միակ եղբօր
հետ տարբեր ջոկատների, կանոնաւոր բանակի կազմում Արցախեան
պատերազմի ամենաթէժ մարտերին մասնակցած անձին կալանաւորելու միջնորդութիւնը մերժելու
համար:
Այդ անձին առաջադրւած անհիմն մեղադրանքը, կալանաւոր-

ման հիմքերի ու պայմանների բացակայութիւնը մի կողմ դրած, տղէրք,
դուք հա՞յ էք ընդհանրապէս»,- գրել
է Րաֆֆի Ասլանեանը:
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Շարմազանով.

«Փաստօրէն
Հայաստանի
«ինքնիշխան»
ռեժիմի համար Հայոց
Ցեղասպանութեան
միջազգային ճանաչումը
առաջնահերթութիւն չէ»

«yerkir.am» - Էդւարդ Շարմազանովը գրում է.
ԱԺ Արտաքին յարաբերութիւնների յանձնաժողովի նախագահի
«ՔՊ»-ի թեկնածուն իր «ծրագրային»
ելոյթում ոչ մի բառ, կրկնում եմ
ոչ մի բառ չասեց Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային դատապարտման մասին, ինչպէս նաեւ
թուրքական ժխտողականութեան
մասին:
Սա է սրանց «իզմեր» չունենալու
արդիւնքը:
Հրաժարւել Ցեղասպանութեան
միջազգային ճանաչումից՝ ահա սրանց
իրական «քաղաքական» դիմագիծը:
Դաւաճանութիւնն էլ ո՞նց է լի-

նում:
Յ. Գ. - Փաստօրէն Հայաստանի
«ինքնիշխան» ռեժիմի համար Հայոց
Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչումը առաջնահերթութիւն չէ:
Յուսով եմ խորհրդարանական
ընդդիմութեան եւ մեր հանրութեան
ուշադրութիւնից այս կարեւոր
փաստը չի վրիպի:

Ռուսաստանը Մեծ
Բրիտանիայի մի շարք
քաղաքացիների առաջ
փակում է մուտքը երկիր
«yerkir.am» - Ռուսաստանը փակում է Մեծ Բրիտանիայի մի շարք
քաղաքացիների մուտքը՝ ի պատասխան Չեչնիայում մարդու իրաւունքների վերաբերեալ Լոնդոնի
յայտարարութիւնների: Ինչպէս հաղորդում է «Արմէնպրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ Նովոստի»-ն, այս
մասին ասւած է ՌԴ ԱԳՆ յայտարարութեան մէջ:
«Ի պատասխան բրիտանական
իշխանութիւնների ոչ բարեկամական գործողութիւնների եւ ռուսական կողմի փոխադարձութեան
սկզբունքի հիման վրայ՝ որոշում է
ընդունւել անձնական պատժամիջոցներ սահմանել Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչների համաչափ թւի նկատմամբ, որոնք սեր-

տօրէն ներգրաււած են հակառուսական գործունէութեան մէջ: Նրանց
մուտքը Ռուսաստանի Դաշնութիւն
փակւել է»,- նշել են ՌԴ ԱԳՆ-ում:
Ըստ աղբիւրի՝ Մոսկւան բրիտանական ղեկավարութեանը կոչ է
արել «հրաժարւել ոչնչով չհիմնաւորւած առճակատման գծից»:

Թալիբանները ԱՄՆ-ին
նախազգուշացրել են
Աֆղանստանի առիթով
«panorama.am» - «Թալիբան» արմատական շարժումը հանդէս է եկել
ԱՄՆ-ին նախազգուշացմամբ՝ պահանջելով չմիջամտել Աֆղանստանի գործերին: Այս մասին գրում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն։
Աւելի վաղ ԱՄՆ-ի ռազմաօդային
ուժերի B-52 «Stratofortress» ռմբակոծիչները Ջաուզջան նահանգի մայրաքաղաք Շիբերղանում աւիահարւածներ են հասցրել «Թալիբան»-ին: Հանրապետութեան պաշտպանութեան
նախարարութիւնում յայտարարել են,
որ ոչնչացւել է աւելի քան 200 թալիբ: «Թալիբան»-ի քաղաքական գրասենեակի ներկայացուցիչը նշել է, որ
երկրում տեղի ունեցողի հարցում
մեղաւոր են Աֆղանստանի իշխանութիւնները:
«Թալիբան»-ը աւելի վաղ յայտարարել է, որ վերահսկողութեան տակ
է վերցրել Կունդուզի եւ Սարի-Փուլի
նահանգները, ինչպէս նաեւ Թա-

հարի նահանգի վարչական կենտրոնը: Իրադրութիւնն Աֆղանստանում սրւել է այն բանից յետոյ, երբ
մայիսի 1-ին ԱՄՆ-ը եւ ՆԱՏՕ-ի
պետութիւնները սկսեցին զօրքերը
դուրս բերել հանրապետութեան տարածքից, ինչը տեղի է ունենում հաշտութեան համաձայնագրի շրջանակներում, որը 2020 թւականին ստորագրւել է թալիբների եւ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների միջեւ: Ենթադրւում
է, որ ուժերի դուրսբերումը կաւարտւի
մինչեւ սեպտեմբերի 11-ը:
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Վահէ Սարգսեան.
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«Հայոց
պետականութիւնը
մինչեւ որքա՞ն է ի զօրու
դիմակայելու այսպիսի
անդաստիարակութեամբ
պայմանաւորւած
անկմանը»
«news.am» - Պարզորոշ է՝ անդաստիարակութիւնը, ցինիզմն ու
փաստերը գլխիվայր շուռ տալու
արւեստն ընկած է Նիկոլի իշխանութեան հիմքում, աւելին, այդ իշխանութեան գոյութեան ուղղակի նախապայմանն է, եւ այս աքսիոմատիկ
ճշմարտութիւնը չեմ էլ ցանկանում
քննարկել: Այս մասին «ֆէյսբուք»-եան
իր էջում գրել է պատմաբան Վահէ
Սարգսեանը:
«Մեր փիլիսոփայութեան դասախօսներից մէկն իր դասախօսութիւններից մէկում մի շատախօս, ինքնահաւան ու անգրագէտ ուսանողի մի
անգամ ասաց՝ քո չիմացութիւնների
սահմանագիծն այնքան մեծ է, որ դու
արդէն չգիտես էլ, թէ որքան բան կայ,
որոնք դու չգիտես, արդիւնքում՝ քեզ
թւում է, թէ դու ամէն ինչ գիտես, որն
էլ քո այդ ամբարտաւան պահւածքի
հիմքում է:
Նիկոլածին պատգամաւոր Վաղարշակ Յակոբեան. մի մեծամիտ ու
ամբարտաւան «գործիչ», ում քաղաքական եւ ընդհանրապէս կենսագըրութեան մէջ նշւած է, ուշադրութիւն,
Սփիւռքի նախարարի օգնական՝ ընդամէնը մի քանի ամիս եւ... ընտրւել է
պատգամաւոր:
Այսքանը: Վերջ:
Դեռ մի կողմ թողնենք այն իրողութիւնը, որ կեանքում զէնքի երես
չտեսած, բանակում չծառայած ու
Արցախի տեղը հաւանաբար վերջերս իմացած այս «գործիչը» ԱԺ
ամբիոնից երկար-բարակ դասեր էր
տալիս Շուշին ազատագրող եւ հայոց նորանկախ հանրապետութիւնների բանակաշինութեան հիմքերում
գտնւող գեներալ Սէյրան Օհանեանին՝ տարբեր տեսակի յորդորների

տարափ տեղալով նրա ուղղութեամբ:
Բայց դա դեռ սկիզբն էր:
Պարզւում է՝ սոյն սուբիեկտը ամբարտաւանութիւնից բացի նաեւ մարտընչող ցինիզմի մէջ է փայլում եւ, ոչ
աւել, ոչ պակաս, ողջ կեանքում ձախողակ ու «քաղաքական դիակ» է
համարում Վազգէն Մանուկեանին:
Այո, մի զարմացէք, մարդ, ով քայլիստների հետ շփւելու հանգամանքների բերմամբ մի քանի ամիս Սփիւռքի նախարարի խորհրդական է «դասաւորւել», իսկ յետոյ երկու տարի
պատգամաւորական կոճակը սեղմելով, իսկ վերջին փուլում էլ՝ թիւ մէկ
հողատուին պաշտպանելով, հարկատուներից ռոճիկ է ստացել եւ ճոխ
պարգեւավճարներ, յաւակնում է ոտք
մեկնել հայ քաղաքական մտքի ու
դաշտի հսկաներից մէկի հետ:
Մարդ, ում իշխանութիւնը պետութիւնը տանում է կազմալուծման,
ամենացինիկ կերպով վիրաւորում
է այդ նոյն հանրապետութեան կազմաւորման եւ կայացման հիմքերում
գտնւող գործչին:
Մարդը ձախողակ է համարում
ՀՀ պաշտպանութեան նախարար եւ
ռազմարդիւնաբերական համալիրի
ղեկավար Վազգէն Մանուկեանին,
ում օրօք ազատագրւել են, ուշադըրութիւն, Քարվաճառի, Մարտակերտի, Ակնայի (Աղդամի), Սանասարի
(Կուբաթլիի) շրջանները: Աւելին,
ինչ-պէս գիտէք, ճակատագրի բերմամբ հէնց Վաղարշակ Յակոբեանի «յաջողակների» խունտան մի
քանի օրում առանց կրակոցի յանձնեց այդ նոյն շրջանները, իսկ Մարտակերտի շրջանում ստեղծեց կեցութեան ամենածանրագոյն պայմանները՝ շրջանի հետ Ստեփանա-

կերտի ճանապարհը երկարացնելով մի քանի անգամ, վտանգելով
շրջանի ազգաբնակչութեան կեանքը եւ այլն:
Մարդը ձախողակ է համարում
մի գործչի, ով ողջ կեանքում չի
պարտւել, տարել է ե՛ւ ռազմական,
ե՛ւ քաղաքական յաղթանակներ, ով
յաղթել է 1996 թ. նախագահական
ընտրութիւններում, եւ որը նրա ձեռքից խլել է հէնց Վաղարշակ Յակոբեանի քաղաքական հօր՝ Նիկոլի հոգեւոր հայրը՝ Լեւոն Տէր-Պետրոսեանը:
Մարդը ձախողակ է համարում
մի գործչի, ում գործունէութիւնն
ընկած է նորանկախ Հայաստանի
Հանրապետութեան բանակաշինութեան հիմքերում, եւ, որի աչքի առաջ
այսօր Վաղարշակ Յակոբեանի խունտան ոչնչացնում է բանակը՝ սահմանների պաշտպանութեան գործը
յանձնելով ռուսական զօրամիաւորներին:
Այսքանից յետոյ՝ վաղարշակյակոբեանիկները յաջողակ են, իսկ
Վազգէն Մանուկեանը՝ ձախողակ:
Տէր, ողորմեա սրանց...
Պարզորոշ է՝ անդաստիարակութիւնը, ցինիզմն ու փաստերը գլխիվայր շուռ տալու արւեստն ընկած է
Նիկոլի իշխանութեան հիմքում, աւելին, այդ իշխանութեան գոյութեան
ուղղակի նախապայմանն է, եւ այս
աքսիոմատիկ ճշմարտութիւնը չեմ էլ
ցանկանում քննարկել:
Ինձ ուրիշ հարց է հետաքրքրում՝
հայոց պետականութիւնը մինչեւ որքա՞ն է ի զօրու դիմակայելու այսպիսի անդաստիարակութեամբ պայմանաւորւած անկմանը»,- գրել է
Սարգսեանը:

«Ինչու մենք պէտք է մշտապէս
վատ ապրենք, իսկ չինացին՝ լաւ»

նալիք ունենանք իսկ չինացին՝ աշխարհը գրաւելու: Պատասխանը ոչ
երկրի չափերն են ոչ էլ ազգաբնակչութեան թւաքանակը:
Ամէն բան շատ պարզ է. օրինակ
յունիսի 6-ից ցանկանում եմ 120 քմ
տարածքով բնակարանս կոսմետիկ վերանորոգել, կարծես գումա-

Թուրքագէտ.

«Թուրքիան լուրջ խաղեր է
խաղում տարածաշրջանում,
որոնց ռազմավարական
նպատակն է՝
հնարաւորինս թուլացնել
Ռուսաստանի ազդեցութիւնը»

Վարդան Արամեան.

«panorama.am» - Ֆինանսների
նախկին նախարար Վարդան Արամեանը գրում է.
«Ինչու մենք պէտք է մշտապէս
վատ ապրենք իսկ չինացին լաւ,
մենք պէտք է կորուստներ ունենանք
իսկ չինացին ձեռքբերումներ, մենք
աշխարհի երեսից վերանալու սպառ-
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րի խնդիր չկայ, տեխնիկական
խնդիրներն էլ յաղթահարւած են՝
բնակարանն ամբողջութեամբ դատարկւած է, բայց.
Մէկ շինանիւթի մատակարարն
է սխալ շինանիւթ առաքում, մէկ
խանութն է օրերը խառնում ու երկար սպասեցնում, մէկ մատակարարում է մի բան, որ քո պատւիրածը չէ, մէկ արհեստաւորին յարմար չէ, որ գայ աշխատանքի, մէկ
արհեստաւորը կայ, բայց նիւթերը
դեռ առաքւած չեն եւ էսպես արդէն
64 օր....
Իսկ ինչ է անում չինացին, ընդամէնը 15 օրում կառուցում է 30
յարկանի հիւրանոց:
Տնտեսագիտական լեզւով ասած՝
չինացու ընդհանուր գործօնային արտադրողականութիւնը (TFP-Total
Factor Productivity) մեզանից անգամներով մեծ է, ուստի սկզբում
ներկայացրածս ամբողջովին օրինաչափ է»։

«168.am» - Օրերս Թուրքիայի նախագահ Ռեջեբ Թայիբ Էրդողանի
գլխաւորութեամբ տեղի է ունեցել
Թուրքիայի ազգային անվտանգութեան խորհրդի նիստը, որի աւարտին ընդունւած յայտարարութեան
մէջ առանձին անդրադարձ կայ
նաեւ Հայաստանին:
Թուրքական «Anadolu» պետական գործակալութեան փոխանցմամբ՝ Թուրքիայի ԱԱԽ-ի յայտարարութեան մէջ նշւել է հետեւեալը.
«Հայաստանը պէտք է հրաժարւի
ագրեսիւ հռետորաբանութիւնից ու
գործողութիւններից եւ պէտք է գնահատի Հարաւային Կովկասում խաղաղութեան եւ կայունութեան հնարաւորութիւնը, որն ի յայտ է եկել
երկար ժամանակ անց»:
Բացի դրանից՝ Հայաստանի ղեկավարութեանը կոչ է արւել «զարգացնել համագործակցութիւնը տարածաշրջանի երկրների հետ՝ հաւատարիմ մնալով վերցրած պարտաւորութիւններին»:
Թուրքագէտ Ռուբէն Սաֆրաստեանի գնահատմամբ՝ այս յայտարարութիւնն արւել է իբրեւ այն
սպառնալիքների եւ ճնշման քաղաքականութեան շարունակութիւն,
որը 44-օրեայ պատերազմից յետոյ
որդեգրել են Ադրբեջանը եւ Թուրքիան:
«Ըստ էութեան, այդ ճնշումները
Հայաստանի վրայ գնալով կուժեղանան, եւ դրանք արւում են ոչ
միայն հռետորաբանութեան մակարդակով, այլ տեսնում ենք՝ Թուրքիայի կողմից անընդհատ զօրավարժութիւններ են արւում Հայաստանի հետ սահմանի հարեւանութեամբ, ադրբեջանական ստորաբաժանումներն են մտնում Հայաստանի տարածք եւ դուրս չեն գալիս, ադրբեջանցիներն անընդհատ
պրովոկացիաներ են իրականացնում, եւ այլն:
Այսինքն՝ այդ ամբողջը պէտք
է դիտարկել այդ ճնշումների քաղաքականութեան շրջանակներում»,ասաց թուրքագէտը «168.am»-ի հետ
զրոյցում:
Քանի որ յայտնի է դարձել, որ
հոկտեմբերին սպասւում են համատեղ զօրավարժութիւններ նաեւ
Վրաստանի, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի մասնակցութեամբ՝ Ռուբէն
Սաֆրաստեանից հետաքրքրւեցինք՝
արդեօք Թուրքիան այսպիսով նաեւ
Վրաստանին է փորձում ներքաշե՞լ
Հայաստանի դէմ տարւող խաղի
մէջ, նա ի պատասխան՝ նշեց.
«2006 թւականից Թուրքիան մեր
տարածաշրջանում սկսել է ակտիւօրէն ստեղծել մի առանցք, որը
պէտք է կազմւած լինի ԹուրքիաԱդրբեջան-Վրաստան երկրներից,
եւ դրա նպատակներից է՝ մի կողմից՝ թուլացնել Ռուսաստանի ազդեցութիւնը մեր տարածաշրջանում,
եւ միւս կողմից՝ մեկուսացնել Հայաստանը:

Բայց, կարծում եմ՝ 44-օրեայ պատերազմից յետոյ Թուրքիայի համար այդ առանցքը այնքան մեծ
նշանակութիւն չունի, ինչպէս մինչ
պատերազմն էր, որովհետեւ պատերազմը փոխեց աշխարհաքաղաքական իրադրութիւնը մեր տարածաշրջանում. Թուրքիան հնարաւորութիւն ստացաւ մտնել տարածաշրջան ռուս-թուրքական մինտորինգային կենտրոնի միջոցով: Այժմ
Թուրքիայի համար արդէն առաւել
առաջնային է դառնում՝ իր ազդեցութիւնը ոչ միայն առանցքի միջոցով տարածել, այլ ընդհանրապէս՝
ամբողջ տարածաշրջանի վրայ, եւ
հէնց դրան է ծառայում Թուրքիայի կողմից պատերազմից յետոյ ներկայացւած «3+3» նախաձեռնութիւնը»:
Յիշեցնենք՝
դեռ
յունւարին
Ստամբուլում Իրանի արտաքին
գործերի նախարար Մոհամմադ
Ջաւադ Զարիֆի հետ հանդիպումից յետոյ տեղի ունեցած մամլոյ
ասուլիսի ժամանակ Թուրքիայի
արտաքին գործերի նախարար Մեւլիւթ Չաւուշօղլուն յայտարարել էր,
որ Թուրքիայի իշխանութիւնները
ծրագրում են ընդլայնել ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորումը՝ ձեւաւորելով «3+3» ձեւաչափը: Դեռ յունւարի 29-ին «3+3»
ձեւաչափ ասելով՝ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչութեան ղեկավարը նկատի ունի Հայաստանին, Ռուսաստանին, Ադրբեջանին, Իրանին,
Վրաստանին եւ Թուրքիային:
«Այնպէս որ, Թուրքիան լուրջ
խաղեր է խաղում մեր տարածաշըրջանում, որոնց ռազմավարական նպատակն է՝ հնարաւորինս
թուլացնել Ռուսաստանի ազդեցութիւնը, եւ եթէ յաջողւի՝ Ռուսաստանին նաեւ ընդհանրապէս դուրս
մղել տարածաշրջանային գործընթացներից»,- նշեց Ռ. Սաֆրաստեանը՝ նկատելով, սակայն, որ տեսանելի ապագայում Թուրքիային չի
յաջողւի հասնել այդ գերագոյն նպատակին:
Նրա համոզմամբ՝ Թուրքիան կը
ձախողի նաեւ Հայաստանի վրայ
ճնշումը մեծացնելու համար Վրաստանին օգտագործելու հարցում,
քանի որ, թէեւ Վրաստանում Թուրքիայի դիրքերը գնալով ուժեղանում
են, սակայն Վրաստանի համար
առաջնահերթութիւն է մնում Արեւմուտքի եւ ԱՄՆ-ի հետ ինտեգրումը, եւ քանի որ հայ-վրացական բարեկամական յարաբերութիւնները
եւս ունեն իրենց դերակատարումը:
Անդրադառնալով թուրք-ադըրբեջանական օրակարգերից չիջնող
«Զանգեզուրի միջանցքի» մասին
քննարկումներին՝ թուրքագէտը շեշտեց. «Հայկական կողմը պէտք է
ամէն ինչ անի, որ այդ միջանցքը
չստեղծւի, պէտք է դրան հակազդել
բոլոր միջոցներով, եւ պէտք է պայքարել՝ բացի Ռուսաստանից դրանում ներգրաւելով նաեւ մեր այլ
դաշնակիցներին, որոնք հասկանում
են, որ այդ միջանցքը փոխելու է
աշխարհաքաղաքական իրադրութիւնը մեր տարածաշրջանում: Այն
պանթուրքիստական ծրագրի մաս
է կազմում եւ ռազմական նշանակութիւն ունի Թուրքիայի համար»:
Ի պատասխան հարցին էլ, թէ՝
գործող իշխանութիւններն ի վիճակի՞ են հակազդել՝ մեր զրուցակիցը նկատեց, որ Արտգործնախարարութիւնում կան պրոֆեսիոնալներ:
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Արցախի գրադարանները
կը համալրւեն բազմաբովանդակ
գրականութեամբ

«168.am» - «Գիրքը` Արցախին սպեղանի» խորագրով գրքահաւաքի շըրջանակում նւիրատուների շնորհիւ
հաւաքւել է 4 հազար միաւոր գրականութիւն, որը կը համալրի Արցախի գրադարանները:
Գրքահաւաքութեան ամփոփիչ միջոցառումն անցկացւեց վերջերս Խնկօ
Ապօր անւան ազգային մանկական
գրադարանում:
Գրադարանի տնօրէն Ռուզան Տօնոյեանը շեշտեց, որ նախաձեռնութեանը միացել են գրադարաններ,
հրատարակիչներ, անհատներ, ինչի
արդիւնքում ունեն շուրջ 4 հազար
միաւոր գրականութիւն, որը պաշտօնապէս նւիրելու են Արցախին՝ փորձելով լրացնել այն բացը, կորուստը,
որն այս օրերին ունեցել են Արցա-

խի գրադարանները:
Նա յոյս յայտնեց, որ նախաձեռնութիւնը շարունակական բնոյթ կունենայ:
Գրադարանի
գիտքարտուղար
Մադլէն Յովսէփեանն ընդգծեց, որ
մեծ ներդրում են կատարել «Էդիթ
Պրինտ», «Զանգակ», «Ակտուալ արւեստ» հրատարակչութիւնները:
Նրա ասութեամբ՝ հիմնականում
գրադարաններն ունիվերսալ ֆոնդի
կորուստ են կրել, եւ «Զանգակը», «Էդիթ
Պրինտը» տրամադրել են ուսումնական, ուսուցողական եւ մանկական
գեղարւեստական գրականութիւն:
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ
Արա Խզմալեանը կարծում է՝ հոգեբանօրէն ծանր անցումային իրավիճակում ենք, ունենք բազմաթիւ

«Ես գիտեմ այս շէնքի
բոլոր գաղտնի ծակուծուկերը»
«Օպերայի բնակիչ» Միշա Դանիէլեանը
գոհ է իր ճակատագրից
Երաժիշտ, դերասան Միշա Դանիէլեանը, որի ծննդեան 70-ամեակը
լրացաւ վերջերս, յայտնի է ոչ միայն
Հայաստանում, այլեւ Սփիւռքում։
Նա ծնունդով Կապանից է։ Հպարտօրէն է յիշում իր ծնողներին՝ դերասանուհի մօրն ու երաժիշտ հօրը։ Արւեստագէտների այս ընտանիքում 7 երեխայից 5-ը երաժիշտ է։
Նրա եղբայրներից է հանրաճանաչ
«Շարական» անսամբլի հիմնադիր,
գեղարւեստական ղեկավար Դանիէլ
Երաժիշտը։
Միշա Դանիէլեանն աւարտել է
Երեւանի Չայկովսկու անւան երաժըշտական մասնագիտական դըպրոցը եւ որպէս թաւջութակահար
կարիերա արել տարբեր կոլեկտիւներում, նաեւ դասաւանդել է Կապանի, Ստեփանաւանի ուսումնարաններում։ Գուցէ ամենակարեւորը՝ նա բազմազաւակ հայր է. ունի
9 զաւակ։ Մինչեւ 1988-ը ապրել ու
ստեղծագործել է արտերկրում, իսկ
Սպիտակի երկրաշարժի բօթը լսելուն պէս, առանց երկմտելու, վերա-

դարձել է հայրենիք։ Արւեստագէտը
այստեղ գտաւ ճանաչում, բայց ոչ
թէ որպէս երաժիշտ, այլ դերասան։
Նա նկարահանւել է իսկապէս
բազմաթիւ հեռուստասերիալներում,
գեղարւեստական ֆիլմերում, գովազդային տեսահոլովակներում։
Աւելի քան 30 տարի արւեստագէտը
ազգային օպերային թատրոնում է։
Ոմանք ասում են, թէ նա թատրոնի
գլխաւոր էներգետիկն է, մի մասն
էլ՝ ատաղձագործ է, որոշներն էլ
պնդում են, որ կարեւոր չէ, թէ նա
ինչով է զբաղւում թատրոնում, կարեւորը՝ որ օրւայ մեծ մասն անցկացնում է օպերայի առաջին յարկում գտնւող իր փոքրիկ սենեակում, որն ամբողջութեամբ պատւած է տարբեր ներկայացումների
յայտագրերով, որոնք արւեստագէտը տարիների ընթացքում հաւաքել ու փակցրել է իր «արւեստաշունչ կացարանի» պատին։ Հաւանաբար սա միակ վայրն է, որտեղ տարեց արւեստագէտը մեկուսանում է իրական աշխարհից եւ
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Մեկնարկել են
«Հաշմանդամային
սպորտի հանրապետական
մարզական խաղերը»՝
նւիրւած Կոմանդոսի
յիշատակին

կորուստներ, ամենօրեայ ռեժիմով
փորձում ենք գտնել եւ օգտագործել
բոլոր պաշտօնական եւ ոչ պաշտօնական խողովակները, որոնց միջոցով կը կարողանանք ապահովել մեր
կորցրած արժէքների ֆիզիկական,
այժմ նաեւ տեղեկատւական անվըտանգութեան խնդիրը: «Պայքարը
չպէտք է խանգարի կենդանի պրոցեսներին, իսկ գրքահաւաքութիւնը
գեղեցիկ նախաձեռնութիւն է: Առաջարկում եմ, որ այն դնենք աւելի
բարձր տեղեկատւական մակարդակի վրայ, որովհետեւ սա զուտ գիրք
փոխանակելու խնդիր չէ, այլ հսկայական հոգեբանական նշանակութիւն
ունի, որով մենք միասնականութիւնն
ենք դրսեւորում: Յիշում եմ՝ այդ ծանր
օրերին, երբ գոյք էին դուրս բերում,
բազմաթիւ մարդիկ գրադարաններն
էին դուրս բերում, դպրոցական գըրքերը, եւ սա մեր ազգի նկարագիրն է:
Մենք պատմականօրէն գրքի, բանականութեան ժողովուրդ ենք եւ նման
ակցիաներով վերահաստատում ենք
լուսաւորութեան մեր ընկալող էութիւնը»,- եզրափակեց Արա Խզմալեանը:
Արցախեան 44-օրեայ պատերազմից յետոյ Արցախի գրքային հաւաքածուների կորուստը մեղմելու նպատակով մայիսի 13-ից Հայկական
գրադարանային ասոցիացիան, Հայաստանի հրատարակիչների ազգային ասոցիացիան, Հայաստանի եւ
Արցախի ԿԳՄՍ նախարարութիւնների աջակցութեամբ նախաձեռնել
էին «Գիրքը` Արցախին սպեղանի»
խորագրով գրքահաւաքը:

«yerkir.am» - Հաշմանդամային
սպորտի ֆեդերացիայի եւ Հայաստանի ուժային եռամարտի ֆեդերացիայի հետ համատեղ մեկնարկել է «Հաշմանդամային սպորտի հանրապետական մարզական խաղեր» 2021
թւականի միջոցառումների շարքը։
Երկու ֆեդերացիաների կողմից կազմակերպւած մարզական հերթական
միջոցառումը նւիրւած է Ազգային
հերոս Արկադի Տէր-Թադէոսեանի
յիշատակին։ Օգոստոսի 6-ից մեկնարկած միջոցառումների շարքն
ընդգրկում է տարբեր մարզաձեւեր։

Հայաստանի ուժային եռամարտի
ֆեդերացիայի նախագահ Լեւոն Քոչարեանի ասութեամբ՝ մարզական
նման միջոցառումները կարեւոր են
նախ նրանով, որ հնարաւորութիւն է
տրւում ֆիզիկական սահմանափակ
կարողութիւններ ունեցող մարզիկներին, ինչպէս նաեւ տեսողական ու
լսողական խնդիրներ ունեցող անձանց դրսեւորել իրենց մարզական
ներուժը։ Մասնակիցները թւով 100
են, յաղթողների համար նախատեսւած է խրախուսական մրցանակներ։

ապրում իր ստեղծած արւեստի
մոլորակում։
«Առաւօտ»-ը խնդրեց նախ ներկայացնել, թէ ինչն է պատճառը, որ
ժամանակին ընտանիքով տեղափոխւել էր արտասահման եւ ինչի՞ց սկսւեց նրա՝ դերասանի կարիերան։ «1973 թ. այստեղ ծանօթացայ ապագայ կնոջս հետ, որի
երակներում հոսում էր գերմանուհու եւ լեհուհու արիւն։ Նա ծնունդով
Ուկրայինայի Սումսկայա մարզի
Ախտիրկա քաղաքից էր։ Մի քանի
տարի յետոյ տեղափոխւեցինք նրա
ծննդավայր։ Երեխաներիս մի մասը
ծնւել է այստեղ, մի մասը՝ այնտեղ։
Ընդորում՝ երեխաներիցս մեծի ծնունդը ես եմ ընդունել»,- ասաց մեր զրուցակիցը։
Յետոյ էլ յաւելեց, թէ ինչ-ինչ
պատճառներով այսօր իր կողքին
մնացել է 9 զաւակներից մէկը։ Հարցին՝ իսկ ինչո՞ւ թաւջութակահարը
դարձաւ դերասան, մեր զրուցակիցը պատասխանեց. «Բազմանդամ
ընտանիքը պահել էր պէտք։ Զուգահեռ՝ ատաղձագործ էի աշխատում եւ վնասեցի ձեռքս։ Բայց, գիտէ՞ք, ասում են, չէ՞, չկայ չարիք,
առանց բարիքի։ 1988-ին երկրաշարժի բօթը լսելուց յետոյ վերադարձանք հայրենիք։ Իսկ մինչ այդ
պարզապէս դեգերել եմ, ապրել ու
ստեղծագործել եմ Ռուսաստանի
քաղաքներում, հիմնականում՝ Սմոլենսկում, յետոյ Ղազախստանի Կուստանա քաղաքում եւ այլն։ Չէ, այն
տպաւորութիւնը թող չստացւի, թէ
կեանքիցս դժգոհ եմ։ Որպէս դերասան նկարահանւել եմ մեծանուն
արտիստների կողքին…»։ Ասում են,
ձեր՝ որպէս դերասանի կարիերայի
սկզբում ունեցել էք այնպիսի խաղընկեր, ինչպիսին է Արմէն Ջիգարխանեանը։ «Հա, դա 1980-ականների
սկիզբն էր, կը ներէք, կինոռեժիսորի
անունն այս պահին չեմ յիշում։
Ախր յետոյ շատ-շատ ֆիլմերում
եմ նկարահանւել, բայց Արմէն
Բարիսիչի հետ իմ դեբիւտն էր ֆիլմում՝ «Թռիչքը սկսւում է գետնից»…»,ասաց մեր զրուցակիցը։
Դիտարկմանը, թէ դա այն տա-

րիներն էին, երբ բեմ էր բարձրանում Կապանի դրամատիկական
թատրոնում, մեր զրուցակիցը յիշեց, որ նկարահանւել է նաեւ
Խորէն Աբրահամեանի ընկերակցութեամբ, յետոյ էլ նշեց, որ Կապանում բեմ է բարձրացել Գալիա
Նովենցի, Երւանդ Ղազանչեանի,
Գուժ Մանուկեանի, Արծրուն Մանուկեանի, Ռաֆայէլ Քոթանջեանի
եւ մեր միւս մեծերի հետ։ Կէսկատակ-կէսլուրջ հարցին՝ Արմէն
Ջիգարխանեանը ինչպէ՞ս համաձայնեց նկարահանւել իր՝ կինոարւեստում բացարձակ անփորձ մի
պատանու հետ, Միշա Դանիէլեանը
ներողութիւն խնդրելով եւ առանց
մանրամասնելու պատասխանեց.
«Ես չգիտեմ՝ Արմէն Բարիսիչը համաձայնեց, թէ չէ, բայց նկարահանումներից յետոյ ինձ ասաց՝ ընտիր
էր, …»։
Զրոյցի ընթացքում մեր զրուցակիցը յաճախ մենախօսում էր։
Օրինակ, ասում էր՝ «էն տխրութիւնը,
որ իմ ներսում է, ոչ մէկը չի կարող
հասկանալ», յետոյ էլ փայլում էին
աչքերը, բարձրաձայնում էր, թէ՝
«լաւ, տխրելը միշտ էլ կայ, ամենադժւարը ուրախանալն է՝ մանաւանդ մեր ժամանակներում»: Որոշ
դադարից յետոյ էլ մեր փոխարէն
ինքն իրեն էր հարց տալիս՝ «յաճախ
Միշային հարցնում են՝ ինչո՞ւ ես
էդքան ջահէլների հետ շփւում, այլ
ոչ քո տարեկիցների։ Է, ես էլ պատասխանում եմ՝ ախր իմ տարիքի մարդիկ, կարճ ասած՝ պոլիկլինիկայի «յաճախորդ» են, հիւանդ
են… Իսկ երիտասարդներն ինձ
էներգիա են փոխանցում»:
Հետաքրքրութեանը, թէ՝ տարիների հեռւից կը մտածէի՞ք, որ նման
ստեղծագործական ճակատագիր է
ի վերուստ ձեզ համար նախատեսւած, արւեստագէտը մեզ յանդիմանելով ասաց. «Իսկ ինչո՞ւ էք այդ
հարցը մինոր լադում հնչեցնում,
դրա պատասխանը մաժորում է,
այն է՝ ես հպարտանում եմ իմ անցած ստեղծագործական տասնամեակներով, ինչպէս յայտնի երգում է ասւած՝ իմ տարիները իմ

հարստութիւնն են։ Դատէք ինքներդ՝ ո՞վ կարող է հպարտանալ,
որ թատրոնում, կինոյում ունեցել
է նման մեծանուն խաղընկերներ։
Եւ մի բան էլ. շնորհակալ եմ այն
բեմադրիչներին ու կինոռեժիսորներին, որոնք տասնամեակներ
առաջ, եւ հիմա էլ, որտեղից որտեղ
գտնում են ինձ ու հրաւիրում։ Հա,
մի բան էլ. վերջին մէկ-երկու տասնամեակում հպարտանում եմ մեր
օպերային թատրոնով։ Այս շէնքը
ներառում է հայկական մշակոյթին
յատուկ բոլոր տարրերը, նրա պատերը զարդարում են հայկական
խորհրդանիշ հանդիսացող նռներըն ու խաղողները, ինչպէս նաեւ
թատրոնի խորհրդանիշ դիմակները։ Իմիջիայլոց, մինչ այսօր էլ կան
մարդիկ, որոնք չեն նկատում, որ
դիմակներից ոչ մէկը չի կրկնւում։
Այ, այստեղ թոյլ տւէք հպարտօրէն
ասել՝ ես գիտեմ շէնքի բոլոր գաղտնի ծակուծուկերը։ Լաւ, մի գաղտնիք
էլ. ինձ շշուկներ են հասել, որ այս
բարի պապիկի մօտ, այսինքն՝ իմ
մօտ են գտնւում հսկայական այս
շինութեան բոլոր դռների բանալիները։ Թէեւ դա պէտք չէ ուղիղ
հասկանալ, բայց, միւս կողմից՝ դա
այդպէս է»։
ՍԱՄՈՒԷԼ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
«Առաւօտ» օրաթերթ
03.07.2021
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Մալաթիայի Երեք խորան (Սուրբ Երրորդութիւն)
հայկական եկեղեցում երկարատեւ դադարից
յետոյ կը մատուցւի առաջին պատարագը
Մալաթիայի Երեք խորան (Սուրբ
Երրորդութիւն) հայկական եկեղեցու վերանորոգումն աւարտին է
հասցւել։ Կառոյցն այսուհետեւ կը
ծառայի որպէս թէ՛ եկեղեցի, եւ թէ՛
մշակութային կենտրոն։ Առաջին
պատարագը նախատեսւում է սոյն
թւականի օգոստոսի 29-ին։
Այդ մասին, Akunq.net-ի փոխանցմամբ, յայտնում է Կ. Պոլսում հրատարակւող «Ակօս» հայկական երկլեզու շաբաթաթերթի թուրքերէն
կայքէջը։
Աղբիւրի հաղորդման համաձայն՝
Մալաթիայի «HAY-DER» կազմակերպութիւնից Գէորգ Օզքարագեօզը եկեղեցու վերաբացման վերաբերեալ մանրամասներ է ներկայացրել «Ակօս» թղթակցին։ Ըստ նրա՝
եկեղեցին 100 տարի շարունակ
աւերակ վիճակում է եղել, շինութեան՝ եկեղեցուն առնչւող հատւածների վերանորոգումը ստանձնել է Մալաթիայի «HAY-DER» կազմակերպութիւնը, որը վերականգնել է սրբավայրի խորանները եւ
մկրտարանը։
Եկեղեցին այսուհետեւ երկու գործառոյթ է իրականացնելու. այստեղ պէտք է կազմակերպւեն հայկական համայնքի պատարագի,
մկրտութեան եւ պսակադրութեան
արարողութիւնները, սակայն հայկական սրբատեղին կը ծառայի
նաեւ որպէս մշակութային կենտրոն։ Եկեղեցու մուտքի մօտ երեք
լեզուներով՝ թուրքերէն, հայերէն եւ
անգլերէն, գրւած է «Մալաթիայի
Երեք խորան եկեղեցի-Թաշհորան
մշակութային կենտրոն»։

Սոյն թւականի օգոստոսի 26-ին
տեղի կունենայ եկեղեցու վերաբացման պաշտօնական արարողութիւնը, եկեղեցին կօծւի, եւ Կ. Պոլսոյ
Հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալեանի ձեռամբ կը մատուցւի առաջին պատարագը։ Կառոյցը երկար
ժամանակ Մալաթիայի քաղաքապետարանի գրանցամատեանում
արձանագրւած է եղել որպէս եկեղեցի։ Այն գտնւում է Հրանտ Դինքի ծնւած թաղամասից 250 մ հեռաւորութեան վրայ։
Վերջերս Պոլսոյ Հայոց պատրիարքի հրահանգով Պատրիարքարանի՝ պատարագների գծով պատասխանատու Թաթուլ Անուշեանը եւ Մալաթիայի «HAY-DER» կազմակերպութեան անդամներն այցելեցին եկեղեցի։ Թաթուլ Անուշեանին ուղեկցում էին յիշեալ կազմակերպութեան ղեկավար Նուրհան
Գեզդիրիջին եւ անդամ Գէորգ Օզքարագեօզը։
Պատւիրակութեան անդամները

Սեւրը եւ քրդերը
Շարունակութիւն նախորդ համարից
Ի վերջոյ, Շերիֆ փաշայի հեղինակութիւնն այն աստիճանի ընկաւ քրդերի շրջանում, որ նա ստիպւած էր Սեւրի
պայմանագրի կնքումից մի քանի օր
առաջ հրաժարական տալ քրդական
պատւիրակութեան ղեկավարի պաշտօնից: Սա խիստ թուլացրեց քրդերի դիրքերը (ի տարբերութիւն հայերի, որոնք
կարողացան իրենց մի շարք պահանջներն ընդունել տալ դաշնակիցներին),
քանի որ այդքան կարճ ժամանակահատւածում նրանք չէին կարող նոր
ղեկավար ընտրել: Որպէս արդիւնք՝
քրդերը չկարողացան Սեւրում պատւիրակութիւն ունենալ, եւ փաստացի նրանց
ճակատագիրը որոշւեց առանց իրենց
ներկայութեան:
Սակայն հասկանալի էր, որ քրդերին
պետականութիւն տալու կամ չտալու
հարցը կախւած չէր Շերիֆ փաշայից:
Գլխաւոր դերակատարները, իհարկէ,
Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան էին,
եւ նրանց հակամարտութիւնից էր կախւած քրդերի կարգավիճակը: Ֆրանսիան,
պարտութիւն կրելով բրիտանացիներից Մոսուլի հարցում, ամէն ջանք գործադրում էր, որպէսզի բրիտանական
հովանաւորութեան տակ գտնւող Մոսուլից հիւսիս ընկած տարածքներում
քրդական պետութիւն չստեղծւի: Բրիտանական արտաքին գերատեսչութեան
աշխատակից Վանսիթարթին ուղղւած
յուշագրում Ֆրանսիայի արտգործնախարարութեան քաղաքական եւ առեւտըրի բաժնի ղեկավար Բերտելոն գրում
էր, որ ապագայ Քրդստանը չպէտք է

ԱՐԱՄ ՍԱՅԻԵԱՆ

Հայաստանի հետ միասին լինի, եւ նրա
սահմանները պէտք է ձգւեն Մոսուլի
վիլայեթի հիւսիսային սահմանից մինչեւ Վանայ լիճ եւ Դիարբեքիր: Ֆրանսիան նոյնիսկ համաձայն էր, որ Քրդըստանի վրայ տարածւէր Թուրքիայի գերիշխանութիւնը:
Բրիտանական կողմը, որպէս պատասխան, 1920 թ. փետրւարին կազմում է Քրդստանի վերաբերեալ իր տեսլականը, համաձայն որի՝ Մոսուլի վիլայեթից (որն արդէն զբաղեցւած էր
նրանց կողմից) հիւսիս ստեղծւելիք
Քրդստանում չպէտք է լինէր ոչ մի
մանդատ (այդպիսով նրանք չէզոքացնում էին ֆրանսիացիների՝ այդ շրջաններում ամրանալու փորձերը), եւ այն-

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 11 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2021- ԷՋ 5

Ռեժիսոր.

«Անկեղծութիւնը իմ ֆիլմերի
յաջողութիւնների գլխաւոր
գրաւականն է»

«aravot.am»-ի զրուցակիցը դերասան
եւ ռեժիսոր Պարոյր Ներսիսեանն է, ում
հետ խօսել են հեղինակային «Յետ արի»
ֆիլմի մասին եւ ոչ միայն…
Հ.-Պարոյր, ինչո՞ւ «Յետ արի»…
Պ.- Ցաւօք այնպիսի ժամանակներում
ենք ապրում, որ իւրաքանչիւրս հոգու
խորքում սպասման մէջ ենք, անկախ
ամէն ինչից։ Ամէն մէկս սպասում ենք
մեր հարազատին, ընկերոջը, եղբօրը,
հօրը, ծանօթին ու անծանօթին… Ես
գրեթէ համոզւած եմ, որ վերջին ժամանակներում ամէն մէկս թէկուզ եւ
մտքի մէջ «յետ արի» է ասել ինչ-որ
մէկին, չնայած եւ գիտակցել է, որ դա
այլեւս հնարաւոր չէ… Ինչո՞ւ «յետ
արի», որովհետեւ՝ «յետ արի»:

նոյնքան պարտաւոր ես անկեղծ լինել… Մարդիկ պէտք է հաւատան այն
պատմութեանը, որը դու ֆիլմի միջոցով պատմում ես նրանց։

Հ. -Ո՞վ է գլխաւոր հերոսուհին, ի՞նչ
իրադարձութիւնների միջով է անցնում,
ի՞նչ առանձնայատկութիւններ կան։
Պ.- Գլխաւոր հերոսուհին կին է, որը
44-օրեայ պատերազմի ընթացքում սպասման մէջ է։ Ֆիլմում նրա ապրումներն
են, ընդգծւած են պատերազմական եւ
անձնական դրամաները… Եթէ սկսեմ
մանրանալ ու խօսել առանձնայատկութիւնների մասին, կը ստացւի, որ ֆիլմն
ամբողջութեամբ պատմեցի։ Աւելի լաւ է
հետագայում ֆիլմը դիտողները խօսեն
առանձնայատկութիւնների մասին…

Հ.- Ամէն կադր նկարահանելիս ի՞նչ
ես մտածում, ինչպէ՞ս ես թարմութիւն
հաղորդում։
Պ.- Ցանկացած կադր մի յիշողութիւն է, կեանքից պոկած մի պատառիկ… Ամէն նոր կադր նկարելիս առաջին հերթին մտածում եմ, որ այլ լինի
իրական առանց աւելորդ շեշտադրութիւնների… Այդպէս է աշխատում նաեւ
ֆիլմի ամբողջ թիմը: Ի վերջոյ մենք
իրական կեանք ենք պատկերում եւ
ցուցադրում մարդկանց։ Իսկ յատուկ
թարմութեան կարիք չկայ, մեր կեանքում անընդհատ թարմութիւններ են
տեղի ունենում, բառիս լաւ եւ վատ
իմաստով:

Թարգմանեց
ՄԵԼԻՆԷ ԱՆՈՒՄԵԱՆԸ
Akunq.net

Հ.- Ես` որպէս կինոդիտող, նկատել
եմ, որ քո ֆիլմերում անկեղծութիւնն այլ
բարձրակէտում է։ Գուցէ քո յաջողութեան
գրաււականներից մէկն էլ սա՞ է։
Պ.- Ոչ թէ յաջողութեան գրաւականներից մէկն է, այլ՝ գլխաւորն է։ Այո,
ցանկացած ֆիլմում ես անկեղծ եմ։
Անկեղծ են նաեւ ստեղծագործական եւ
դերասանական կազմերը։ Եթէ դու երեխային հեքիաթ ես պատմում, պէտք է
անկեղծ պատմես, որպէսզի երեխան
հաւատայ այդ հեքիաթին։ Եթէ հասուն
մարդուն ես պատմութիւն պատմում,

Հ.- Եւ որպէս վերջաբան, ի՞նչ կը
ցանկանայիր ինքդ փոխել։
Պ.-Այդ հարցը ես ամէն առաւօտ
տալիս եմ ինքս ինձ։ Շատ բան կը
ցանկանայի փոխել։ Խօսքս երեւոյթների մասին է… Սակայն դա շատ բարդ
է։ Այնուամենայնիւ ես միշտ պայքարել
ու պայքարելու եմ երեւոյթների դէմ,
որոնք կործանման են տանում մարդկութեանը։ Գուցէ մի օր ինձ յաջողւի
ինչ-որ բան փոխել, գոնէ իմ ֆիլմերով…
Հարցազրոյցը վարեց
ՎՈՎԱ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆԸ

տեղ բացառւում էր թուրքական գերիշխանութիւնը: Քրդերն իրենք պէտք
է որոշէին՝ պէտք է ունենան մէկ միասնական պետութի՞ւն, թէ՞ մի քանի ազատ
տարածքներ՝ ըստ կրօնական եւ ցեղային պատկանելութեան: Նրանց հարցը
պէտք է լուծւէր հայերի խնդրի հետ
եւ այլն: Այդպիսով նրանք լուծում էին
երկու խնդիր՝ ստեղծել քրդական մի
քանի փոքր պետութիւններից բուֆերային գօտի Մոսուլի վիլայեթի ու Թուրքիայի միջեւ եւ չէզոքացնել ֆրանսիացիների յաւակնութիւններն այդ շրջանում:
1920 թ. փետրւարի 10-ից մինչեւ
մարտի 12-ը Լոնդոնում դաշնակից
տէրութիւնների վեհաժողովում յստակեցւեցին Թուրքիայի հետ կնքւելիք
հաշտութեան պայմանագրի հիմնական
կէտերը, որոնք վերջնական տեսք ստացան նոյն թւականի ապրիլի 19-26-ը
կայացած Սան Ռեմոյի վեհաժողովում:
1920 թ. օգոստոսի 10-ին Փարիզի
Սեւր արւարձանում յաղթանակած
երկրները Օսմանեան կայսրութեան
հետ ստորագրեցին հաշտութեան պայմանագիրը: Քրդական հարցին վերաբերում էին երեք յօդւածներ՝ 62-րդը,
63-րդը եւ 64-րդը: 62-րդ յօդւածում նըշւում էր, որ Կոստանդնուպոլսում նըստող 3 հոգանոց յանձնաժողովը, որի անդամներին նշանակում էին Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի եւ Իտալիայի
կառավարութիւնները, դաշնագրի՝ ուժի
մէջ մտնելուց յետոյ 6 ամսւայ ընթացքում Եփրատից արեւելք, Հայաստանից հարաւ ու Սիրիայի, Թուրքիայի
սահմանից եւ Միջագետքից հիւսիս
ընկած քրդական գերակշիռ բնակչութեամբ տարածքների համար ինքնավարութեան նախագիծ պէտք է ներկայացնի: 63-րդ յօդւածում նշւում էր,

որ Օսմանեան կայսրութեան կառավարութիւնը համաձայն է ընդունել
եւ իրագործել 62-րդ յօդւածում նշւած
յանձնաժողովի որոշումները, իսկ
64-րդ յօդւածում էլ ասւում էր, որ
եթէ դաշնագրի՝ ուժի մէջ մտնելուց
1 տարի անց 62-րդ յօդւածում նշւած
տարածքներում բնակւող քրդերը դիմեն Ազգերի լիգայի յանձնաժողովին՝
յայտնելով, որ ցանկանում են անկախանալ Թուրքիայից, եւ եթէ յանձնաժողովը որոշի, որ քրդերը կարող են
անկախ լինել, Թուրքիան պէտք է համաձայնի եւ հրաժարւի այդ տարածքների նկատմամբ իրաւունքներից: Բացի այդ, 64-րդ յօդւածի համաձայն,
քրդական անկախ պետութեան ստեղծման դէպքում դաշնակից ուժերն առարկութիւն չեն ունենայ, եթէ Մոսուլի
վիլայեթում ներառւած քրդաբնակ տարածքները վճռեն միանալ քրդական
պետութեանը:
Թւում էր, թէ Թուրքիայում բնակւող
քրդերը վերջապէս ստանալու էին իրենց
այդքան բաղձալի անկախութիւնը: Սակայն Քեմալի միլլի շարժման յաղթանակը եւ դրան հետեւած Լօզանի հաշտութեան պայմանագիրը, որով, փաստօրէն, դաշնակից տէրութիւններն ուժը
կորցրած ճանաչեցին Սեւրի պայմանագիրը, խորտակեցին նրանց յոյսերը: Այս ամենով հանդերձ՝ Սեւրի պայմանագրի կէտերի իրագործումը քրդերի համար դարձաւ հիմնական նպատակ, եւ 20-30-ական թւականներին
Թուրքիայում տեղի ունեցած հակաթուրքական ապստամբութիւնների մեծ
մասի հիմնական պահանջներից մէկը
դա էր:
Ինչ վերաբերում է այժմեան քրդական իրականութեանը, ապա պէտք է
նշել, որ ինչպէս եւ անցեալում, այնպէս

էլ հիմա քրդական հասարակութիւնը
բաժանւած է իրար դէմ հակամարտող
բազմաթիւ ուժերի: Սակայն Սեւրի
պայմանագրի նկատմամբ քրդական
հասարակութեան մէջ կայ սառը վերաբերմունք: Աբդուլլահ Օջալանը գըտնում է, որ Սեւրի պայմանագիրը կապիտալիստական կայսրութիւնների՝
Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի միջեւ 1916
թւականին կնքւած Սայքս-Պիկոյի գաղտնի համաձայնագրի շարունակութիւնն
էր, եւ Սեւրի պատճառով Քրդստանի՝
արդէն չորս մասերի բաժանումը ստացաւ իրաւական տեսք, որն ամբողջացւեց Լօզանի պայմանագրի ժամանակ:
Իրաքում քրդական ինքնավարութեան
ղեկավարութիւնը ստանձնած Քրդըստանի դեմոկրատական կուսակցութիւնը, որն այժմ գլխաւորում է Նեչիրւան
Բարզանին, ունի ընդգծւած թուրքամէտ դիրքորոշում, եւ թէ ինչ վերաբերմունք ունի Սեւրի պայմանագրի նկատմամբ, երեւի թէ կարիք չկայ նշելու:
Քրդական ինքնավարութեան միւս
զօրեղ ուժի՝ Թալաբանիների (Քրդստանի հայրենասիրական միութիւն) դիրքորոշումը գրեթէ նոյնն է: Ամենայն
հաւանականութեամբ, քրդական քաղաքական ուժերը գտնում են, որ ներկայիս արագ փոփոխւող ռազմաքաղաքական իրադրութեան պայմաններում
Սեւրի պայմանագիրն այլեւս կորցրել է
իր արդիականութիւնը, առաւել եւս,
որ այն ընդունելու դէպքում ստիպւած
պէտք է նաեւ հաշւի առնւեն հայկական կողմի պահանջները, որոնք ընդունել էր Շերիֆ փաշան:

հանդիպեցին Մալաթիայի քաղաքապետ Սելահաթթին Գիւրքանի
հետ։ Սոյն հանդիպման շրջանակներում հաստատւեց եկեղեցու վերաբացման ամսաթիւը։ Տեսակէտներ փոխանակւեցին Սուրբ Երրորդութիւնում կազմակերպւելիք պատարագների եւ ծրագրերի վերաբերեալ։ 2021 թ. օգոստոսի 26-ին
տեղի բարձրաստիճան պաշտօնեաների մասնակցութեամբ կը կայանայ եկեղեցու պաշտօնական բացման արարողութիւնը։
Օգոստոսի 28-ին եկեղեցին կօծւի
Կ. Պոլսոյ Հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալեանի ձեռամբ, իսկ յաջորդ օրը՝ օգոստոսի 29-ին, պատրիարքն անձամբ կը վարի առաջին
պատարագի արարողութիւնը։
http://www.agos.com.tr/tr/
yazi/26013/malatya-uc-horan-kilisesinde-yillar-sonra-ayin-hazirligi

«Դրօշակ», թիւ 8 (1642),
օգոստոս, 2020 թ.
(Շար. 2 եւ վերջ)

ԷՋ 6 - ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 11 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2021

90

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 159 (23898)

ԻՒՆԻՍԵՖ.
«Միլիարդաւոր մարդիկ կը զրկւեն
մաքուր ջրից եւ սանիտարահիգիենիկ
պայմաններից»
«panorama.am» - Աշխարհում 10-ից
3-ը COVID-19 համավարակի ժամանակ հնարաւորութիւն չի ունեցել տանը
օճառով եւ ջրով լւանալ ձեռքերը: Նման
գնահատական են տւել ԱՀԿ-ն ու ՄԱԿ-ի
մանկական հիմնադրամը տարածած
համատեղ հաղորդագրութեան մէջ։
Համաձայն նոր զեկոյցի՝ աշխարհում
միլիարդաւոր մարդիկ 2030 թ.-ից հնարաւորութիւն չեն ունենայ օգտւելու մաքուր ջրից եւ սանիտարահիգիենիկ
պայմաններից, եթէ առաջընթացի մակարդակը չքառապատկւի։
ԱՀԿ-ի եւ ԻՒՆԻՍԵՖ-ի համատեղ
մշտադիտարկման ծրագրի՝ 2000-2020
թթ. խմելու ջրի, սանիտարահիգինիկ
իրավիճակի առաջընթացի մասին զեկոյցը գնահատականներ է տալիս մաքուր ջուր ունենալու, սանիտարահիգիենիկ պայմաններից օգտւելու հնարաւորութիւնների վերաբերեալ նախորդ
5 տարիների կտրւածքով: Զեկոյցը նաեւ
գնահատում է Կայուն Զարգացման
Նպատակների (ԿԶՆ) 6-րդ նպատակին
հասնելու առաջընթացը, այն է՝ «Մինչեւ
2030 թ. ձեռք բերել անվտանգ եւ մատչելի խմելու ջրի համընդհանուր եւ
հաւասար հասանելիութիւն բոլորի համար»: Առաջին անգամ զեկոյցը անդրադառնում է նաեւ դաշտանային
առողջութեան վերաբերեալ ազգային
տւեալներին:
2020 թ.-ին 4-ից գրեթէ 1-ը տանը
մաքուր ջուր չի ունեցել, իսկ աշխարհի բնակչութեան մօտաւորապէս կէսը
զրկւած է եղել անվտանգ կերպով կառավարւող սանիտարահիգիենիկ պայմաններից։ COVID-19 համավարակի
ընթացքում մաքուր ջրից օգտւելու անհըրաժեշտութիւնն առաւել կարեւորւեց։
Համավարակի սկզբից աշխարհում 10-ից
3-ը չի կարողացել իր տանը լւանալ
ձեռքերը օճառով եւ ջրով։
«Ձեռքեր լւանալը COVID-19-ի եւ
այլ ինֆեկցիոն հիւանդութիւնների
տարածումը կանխելու ամենաարդիւնաւէտ միջոցներից մէկն է, այնուամենայնիւ, միլիոնաւոր մարդիկ աշխարհում չունեն մաքուր ջուր։ Եթէ մենք

Շարունակութիւն նախորդ համարից

ցանկանում ենք դադարեցնել այս
համավարակը եւ կառուցել աւելի
դիմացկուն առողջապահական համակարգ, յօգուտ ջրի եւ սանիտարահիգիենիկ պայմանների ներդնելը պէտք
է դառնայ համաշխարհային առաջնահերթութիւն»,- նշել է ԱՀԿ գլխաւոր
տնօրէն դոկտոր Թեդրոս Ադhանոմ
Գեբրէյեսուսը:
Զեկոյցում որոշակի առաջընթաց
է արձանագրւած՝ ուղղւած ջրից եւ
սանիտարահիգիենիկ հիմնական ծառայութիւններից օգտւելու համընդհանուր հասանելիութիւնն ապահովելուն:
2016-2020 թթ. ընթացքում մաքուր ջուր
ունեցող աշխարհի բնակչութեան թիւը
70 տոկոսից դարձել է 74, անվտանգ
կերպով կառավարւող սանիտարահիգիենիկ ծառայութիւններն աճել են 47
տոկոսից մինչեւ 54, իսկ լւացարաններից, օճառից եւ ջրից օգտւողների
թիւը 67 տոկոսից դարձել է 71 տոկոս:
Զեկոյցում յստակ նշւում է, որ եթէ
տւեալ միտումը պահպանւի, միլիոնաւոր երեխաներ եւ ընտաիքներ կը
մնան առանց կեանքի համար կարեւորագոյն պայմանների՝ առանձնացնելով, որ մինչեւ 2030 թ.-ը.
°Աշխարհի բնակչութեան միայն 81
տոկոսը տանը կունենայ մաքուր
խմելու ջուր, իսկ 1,6 միլիարդ մարդ
զրկւած կը լինի դրանից:
°Միայն 67 տոկոսը կունենայ ան-

վըտանգ սանիտարահիգիենիկ պայմաններ, իսկ 2,8 միլիարդ մարդ զըրկւած կը լինի այդ պայմաններից:
°Եւ միայն 78 տոկոսը կունենայ
ձեռքերը լւանալու տարրական յարմարութիւններ եւ միջոցներ, իսկ 1,9 միլիարդ մարդ զրկւած կը լինի դրանցից։
Ըստ զեկոյցի, գոյութիւն ունի հսկայական անհաւասարութիւն, ինչի հետեւանքով աւելի շատ են տուժում խոցելի
ընտանիքներն ու նրանց երեխաները։
Որպէսզի աշխարհի բնակչութիւնը ջուր
ունենայ մինչեւ 2030 թ.-ը, ներկայումս
գոյութիւն ունեցող առաջընթացի տեմպը պէտք է տասնապատիկ աւելանայ
ամենաքիչ զարգացած երկրներում: Խոցելի վայրերում, որտեղ մարդիկ երկու անգամ աւելի հաւանական է, որ
չունենան անվտանգ խմելու ջուր, տեմպը պէտք է աւելանայ 23 անգամ:
Իրավիճակը Հայաստանում
Հայաստանի 1403 դպրոցներից 128-ը
չունի կոյուղացման հնարաւորութիւն:
Այս դպրոցներում սովորում է մօտ 11,
900 երեխայ եւ աշխատում են 1500-ից
աւելի ուսուցիչներ:
70-ում բացակայում է ջրամատակարարում, այսինքը՝ մօտ 4400 երեխայ
եւ աւելի քան 640 ուսուցիչ չունեն ջրի
հասանելիութիւն դպրոցի մէջ կամ
տարածքում:

Մինչեւ 2100 թւականը կայսերական
պինգւինների գաղութների 98%-ը
կարող է անհետացման եզրին լինել
Կապւած այն բանի, որ կլիմայի
փոփոխութիւնը սպառնում է կայսերական պինգւինների բնակավայրին,
ԱՄՆ ձկնորսութեան եւ վայրի բնութեան ծառայութիւնն առաջարկել է այդ
տեսակները ներառել անհետացման
սպառնալիքի տակ գտնւողների ցուցակում,- յայտնում է «AP»-ն:
«Կայսերական պինգւինների կեանքի ցիկլը կապւած է ծովի կայուն սառոյցի հետ, որը նրանց անհրաժեշտ է
բազմանալու եւ սնւելու համար»,- ասել է
Վուդս Հոլ ովկիանոսագիտական ինըստիտուտի պինգւինների հարցերով բնապահպան Ստեֆանի Ջենուվրիէն:
«Global Change Biology» ամսագըրում հրապարակւած ուսումնասիրութիւնը ցոյց է տւել, որ մինչեւ 2100
թւականը կայսերական պինգւինների
գաղութների 98%-ը կարող է անհետացման եզրին լինել, եթէ ածխածնի արտանետումների եւ կլիմայի փոփոխութեան ընթացիկ տեմպերը չփոխւեն:
Գաղութների մօտ 70%-ը վտանգի տակ
կը լինի աւելի շուտ՝ մինչեւ 2050
թւականը:
Նոր ուսումնասիրութիւնը դիտարկել է տաքացման ընդհանուր միտումները եւ գլոբալ տաքացման հետեւանքով
եղանակի ծայրայեղ տատանումների
հաւանականութեան աճը: Նաեւ նշւել
է, որ 2016 թւականին ծովի սառոյցի
չափազանց ցածր մակարդակը յանգեցրել է Անտարկտիդայի Հալլէյի
ծոցում բազմացումից կայսերական
պինգւինների գաղութի զանգւածային

հրաժարմանը:
Այդ տարի ծովային սեզոնային
սառոյցը կոտրւել էր նախքան պինգւինների մօտ մեծահասակների անջըրանցիկ փետուրներ կառաջանային, եւ
մօտ 10000 ճուտ խեղդւել էր:
Կայսրական պինգւինները ձմռանը
բազմանում են բացառապէս Անտարկտիդայում: Նրանք կարող են դիմանալ
մինուս 40 աստիճանին եւ 144 կիլոմետր/ժամ քամու արագութեանը՝ հաւաքւելով մի քանի հազար թռչունների
խմբերում: Բայց նրանք չեն կարող
գոյատեւել առանց ծովի բաւարար քանակի սառոյցի:

«Այս պինգւինները շատ են տուժել
կլիմայի ճգնաժամից, եւ ԱՄՆ կառավարութիւնը վերջապէս գիտակցում է
այս սպառնալիքը»,- ասել է Կենսաբանական բազմազանութեան ոչ առեւտըրային կենտրոնի միջազգային ծրագրի
տնօրէն Սառա Ուլեմանը:
Աշխարհի ամենամեծ՝ կայսրական
պինգւինները ներկայումս կազմում են
270000-280000 բնաւորւող զոյգ, կամ
625000-650000 արարած:
Թռչուններին ցուցակում ներգրաւելը ապահովում է պաշտպանութիւն,
օրինակ՝ արգելում է առեւտրային նպատակներով թռչունների արտահանումը:

Շ
շանս - հնարաւորութիւն
շարմ - հմայք
շեդեւր - գլուխգործոց
շլագբաում - ուղեփակոց
շլակ - խարամ
շկալա - սանդղակ
շնուրոկ - քուղ, կօշկակապ,
կօշկաթել
շոփինգ - գնում(ներ), առեւտուր
շտամպ - դրոշմ, դրոշմակնիք
շտանգա - ծանրաձող
շտանգիստ - ծանրորդ
Չ
չաթ - զրուցարան
չելենջ - մարտահրաւէր, կոչ,
մրցահրաւէր
չեկ / չեք - վճարագիր,
անդորրագիր
չեք-ին - 1. գրանցում,
2. տեղանշում
չինովնիկ - աստիճանաւոր,
պաշտօնաւոր
Պ
պաթոլոգ - ախտաբան
պաթոլոգիա - ախտաբանութիւն
պալիտրա - ներկապնակ,
գունապնակ
պանդեմիա - համավարակ,
աշխարհավարակ
պանիխիդա - հոգեհանգիստ
պանիկա - խուճապ
պանիկէոր - խուճապարար
պանորամա - համայնապատկեր
պատենտ - արտօնագիր
պարազիտ - 1. մակաբոյծ,
2. փխբ.պորտաբոյծ
պարամետր - չափանիշ
պարկինգ / փարքինգ 1. կայանատեղ, կայանատեղի,
2. կայանելը, կայանում
պարոլ (ռազմ.) - անցաբառ,
նշանաբառ
պացիֆիստ - խաղաղասէր
պեդալ - ոտնակ
պեդանտ - բծախնդիր, մանրախնդիր
պէյզաժ - բնանկար, բնապատկեր
պեսիմիստ - յոռետես
պետիցիա - 1. հանրագիր,
2. խնդրագիր
պերմանենտ - ած. մշտական,
մշտատեւ, մկբ. մշտապէս
պիպետկա - կաթոցիկ
պլան - 1. ծրագիր,
2. յատակագիծ, 3. նախագիծ
պլանկա - նշաձող
պլենար - լիագումար (նիստ),
լիակազմ
պիւրէ - խիւս
պոդագրա - յօդատապ
պոզիտիւ - դրական
պոպուլիզմ - ամբոխահաճութիւն
պոպուլիստ - ամբոխահաճ
պոստուլատ - կանխադրոյթ
պոտենցիալ - ներուժ,
կարողութիւն
պորտրետ - դիմանկար
պունկտուալ - ճշտապահ,
ճշտակատար
պրակտիկ - գործնական
պրեզենտացիա - շնորհանդէս,
ներկայացում
պրեպարատ - պատրաստուկ
պրեսսինգ - ճնշում
պրեւենտիւ - կանխարգելիչ,
կանխիչ, նախապաշտպանական,
նախազգուշական
պրետենզիա - 1. պահանջ, հայց,
2. յաւակնութիւն, նկրտում,
3. բողոք

պրիմիտիւ - պարզունակ, պարզ
պրինտեր - տպիչ
պրինցիպ - սկզբունք
պրիւատիզացիա - մասնաւորեցում,
սեփականաշնորհում
պրիւիլեգիա - արտօնութիւն,
առաւելութիւն, առանձնաշնորհ
պրոբլեմատիկ - խնդրայարոյց
պրոգրես - առաջընթաց,
առաջխաղացում
պրոդուկտ - արդիւնք,
արտադրանք
պրոդուկտիւ - արդիւնաւէտ
պրոյեկտ - նախագիծ, ծրագիր
պրոպագանդա - քարոզչութիւն
պրովոկատոր - սադրիչ
պրովոկացիա - սադրանք
պրոտէին - սպիտակուց
պրոտոկոլ - 1. արձանագրութիւն,
2. արարողակարգ
պրոցես - գործընթաց, ընթացք
պրոֆեսիոնալ - արհեստավարժ

Ջ
ջիմ - մարզասրահ

Ռ
ռադիկալ - արմատական
ռացիոնալ - բանական,
տրամաբանական
ռէաբիլիտացիոն վերականգնողական
ռէալ - իրական
ռէալիզացիա - 1. իրականացում,
իրագործում, 2. իրացում
ռէակցիոն - յետադիմական
ռէանիմատոլոգ վերակենդանացնող
ռեգիոն - տարածաշրջան
ռեգիոնալ - տարածաշրջանային
ռեգլամենտ - աշխատակարգ
ռեգրես - յետընթաց, նահանջ
ռեզիդենցիա - նստավայր,
կեցավայր
ռեժիսոր - բեմադրիչ
ռեկոմենդացիա 1. երաշխաւորութիւն,
երաշխաւորագիր,
2. յանձնարարական,
յանձնարարութիւն, 3. խորհուրդ,
առաջարկութիւն
ռէյտինգ - վարկանիշ
ռեպերտուար - 1. խաղացանկ,
2. երգացանկ, 3. երաժշտացանկ
ռեպուտացիա - համբաւ, հռչակ,
անուն, հեղինակութիւն
ռեպրեսիա - ճնշում, բռնաճնշում,
հալածանք
ռեպրոդուկտիւ վերարտադրողական
ռեսթայլինգ - ոճափոխութիւն
ռեսպիրատոր - շնչադիմակ
ռեստաւրատոր - վերականգնող
ռեստաւրացիա - վերականգնում
ռեստարտ - վերագործարկում
ռետրոսպեկտիւ - յետահայեաց
ռեցենզիա - գրախօսութիւն
ռեցեպտ - 1. դեղատոմս,
2. բաղադրատոմս
ռեֆորմ - բարեփոխում,
բարեփոխութիւն,
բարենորոգութիւն
ռեֆորմատոր - բարեփոխիչ
ռիսեփշն - ընդունարան
ռիտուալ - 1. (գոյ.) ծես,
2. արարողութիւն,
արարողակարգ,
3. (ած.) ծիսական
ռուբին - սուտակ
(Շարունակելի ...)
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Անտալ Դորատիի անւան
մրցոյթի յաղթողը ելոյթ
կունենայ Հայաստանի
պետական սիմֆոնիկ
նւագախմբի հետ
«panorama.am» - Միջազգային հեղինակաւոր Անտալ Դորատիի անւան դիրիժորական
մրցոյթի յաղթողը, դրամական պարգեւից
բացի, այլ մրցանակների շարքում 2022-2023
համերգաշրջանում Հայաստանի պետական
սիմֆոնիկ նւագախմբի հետ հանդէս գալու
հնարաւորութիւն կը ստանայ:
Սիմֆոնիկ նւագախմբից յայտնում են, որ
հունգարական արմատներ ունեցող դիրիժոր եւ կոմպոզիտոր Անտալ Դորատիի անւան միջազգային մրցոյթը նպատակ ունի
նպաստելու զարգացող նւագախմբերի դիրիժորների կարիերայի առաջընթացին: Ըստ

կանոնակարգի՝ մրցոյթին հնարաւորութիւն
ունեն մասնակցելու դիրիժորներ առանց
տարիքային սահմանափակման: Մրցոյթը
կանցկացւի Բուդապեշտում սեպտեմբերի
4-ից մինչեւ սեպտեմբերի 11-ը: Մրցոյթին
մասնակցութեան իրաւունք են ստացել 66
դիրիժորներ աշխարհի տարբեր ծայրերից՝
ԱՄՆ, Ճապոնիա, Չինաստան, Հարաւային
Կորէա, ՌԴ, Վենեսուէլլա, Յունաստան, Իսպանիա, Միացեալ Թագաւորութիւն, Իտալիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Աւստրիա,
Աւստրալիա եւ այլն:
Մրցոյթի ժիւրիի կազմում, ի թիւս մեծ
ճանաչում ունեցող երաժիշտների, ընդգրկւած է

նաեւ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ
նւագախմբի գեղարւեստական ղեկավար եւ
գլխաւոր դիրիժոր Սերգէյ Սմբատեանը:
Ժիւրիի կազմում են նաեւ Սեւիլիայի
թագաւորական սիմֆոնիկ նւագախմբի գեղարւեստական ղեկավար եւ Կիոտոյի սիմֆոնիկ նւագախմբի հրաւիրեալ գլխաւոր
դիրիժոր Ջոն Աքսելրոդը (John Axelrod), Լե-

հաստանի ռադիոյի կամերային նւագախըմբի գեղարւեստական ղեկավար Աննա
Դազմալ Մրոզը (Anna Duczmal Mroz), Բուդապեշտի MAV սիմֆոնիկ նւագախմբի գլխաւոր տնօրէն Գէորգի Լենդւայը (György
Lendvai), Էրֆուրտի ֆիլհարմոնիկ նւագախըմբի եւ Էրֆուրտի օպերայի գլխաւոր
երաժշտական տնօրէն Մայրոն Միքայլիդիսը (Myron Michailidis) եւ այլք:
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Ադրբեջանն
արհեստական
ձգձգում,
քաղաքականացնում է
գերիների վերադարձի
գործընթացը
ՀՀ ՄԻՊ-ը՝ Կոլումբիայի
համալսարանի քննարկմանը

Մեր ընթերցողների
ուշադրութեան

«tert.am» - Հայկական կողմի` գերիների վերադարձին ու անյայտ կորածներին առնչւող հարցերով Հայաստանի մարդու իրաւունքների պաշտպան Արման Թաթոյեանն այս պահին յատուկ
զեկոյցով է հանդէս գալիս Կոլումբիայի համալսարանի մարդու իրաւունքների ուսումնասիրութեան
ինստիտուտի կազմակերպած քննարկմանը,- տեղեկացնում է ՄԻՊ «ֆէյսբուք»-եան էջը:
Քննարկումը կազմակերպել է ԱՄՆ Կոլումբիայի համալսարանի մարդու իրաւունքների ուսումնասիրութեան ինստիտուտի խաղաղութեան ամրապնդման եւ իրաւունքների ծրագրի տնօրէն
Դէյւիդ Լ. Ֆիլիպսը: Քննարկման մասնակիցների
թւում է նաեւ Իրաւունքի դպրոցների ամերիկեան
ասոցիացիայի մարդու իրաւունքների միջազգային
բաժնի ընտրւած ղեկավար, իրաւունքի պրոֆեսոր
Թոմաս Մ. Մակդոնէլը:
«Ադրբեջանական իշխանութիւններն արհեստական ձգձգում, քաղաքականացնում են գերիների
վերադարձի գործընթացը՝ կոպտօրէն ոտնահարելով վերջիներիս եւ նրանց ընտանիքների իրաւունքները, նրանց պատճառելով տառապանքներ եւ
առաջացնելով լարւածութիւն հասարակութիւնում,
կազմակերպում են կեղծ դատավարութիւններ»,քննարկման ժամանակ ընդգծել է Հայաստանի
մարդու իրաւունքների պաշտպան Արման Թաթոյեանը:

Այսօր մեր ընթերցողների տրամադրութեան
տակ է դրւել Թեհրանի հայոց ազգային «Նայիրի»
տղ. տարրական դպրոցի 2020-2021 ուսումն. տարեշրջանի գերազանցիկ աշակերտների նկարները պարունակող յաւելւածը:
«ԱԼԻՔ»

Ի՞նչ ապագայ է....
(Շար. 1-ին էջից)

Ինչ օր է....
(Շար. 1-ին էջից)

պաշտօնի էին, այսօր էլ են պաշտօնեայ՝ Անդրանիկ Քոչարեանը, Գագիկ Ջհանգիրեանը, Վաղարշակ Յարութիւնեանը»,- նկատեց ԱԺ նախագահի տեղակալը եւ շեշտեց, որ այն ժամանակ էլ եւ այսօր՝ արդէն երեք տարի իրենք
իշխանութեան են եւ պէտք է բացայայտէին հոկտեմբերի 27-ը եւ մարտի 1-ը:
«Կա՞յ ձեզանից որեւէ մէկը, որ կարող է գայ
այս ամբիոնի մօտ կանգնի, պատասխանատու
կերպով մեզանից որեւէ մէկին մեղադրի «հոկտեմբերի 27»-ի կամ «մարտի 1»-ի համար: Օդի
մէջ չէ, օդի մէջ արդէն 20 տարի է ասում էք,
այլ՝ փաստերով»,- խորհրդարանական մեծամասնութեանը դիմեց Իշխան Սաղաթէլեանը եւ յաւելեց, որ նման բան ասողը պէտք է կարողանայ
նաեւ իր ասածի տակից դուրս գայ:
Փոխխօսնակը նաեւ յայտնեց, թէ իշխանութիւններից ցանկանում են ճշտել, թէ ինչի՞ վերաբերեալ են բանակցում, իսկ վերջիններս յորդորում են չանհանգստանալ, քանի որ ժողովրդի
թիկունքում փաստաթուղթ չի ստորագրւի եւ
յաւելեց, որ չի հաւատում, քանի որ մէկ անգամ
արդէն գաղտնի ողբերգական փաստաթուղթ է
ստորագրւել (նոյ. 9-ին, խմբ.):
Անդրադառնալով ԱԺ փոխխօսնակ Ռուբէն
Ռուբինեանի՝ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլիացիա չհամարելու մասին նախորդ նիստում արած կոչին՝ Սաղաթէլեանն ասաց. «Նոյեմբերի 9-ը Արարատ Միրզոյեանի վրայ յարձակման օրը չէ, այն հայ ժողովրդի պատմութեան ամենաողբերգական օրերից մէկն է: Փաստաթղթով թշնամուն էք տւել 107 դպրոց, 23
մանկապարտէզ, 6 քաղաք, 187 գիւղ, 9400 ընտանիք եւ 38 հազար քաղաքացի մնացել է անտուն»:

Արշակ Կարապետեանին
Շոյգուն հրաւիրել է Մոսկւա
«panorama.am» - Օգոստոսի 10-ին ՀՀ պաշտպանութեան նախարար Արշակ Կարապետեանը, ՌԴ
պաշտպանութեան նախարար, բանակի գեներալ
Սերգէյ Շոյգուի հրաւէրով, աշխատանքային այցով
մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնութիւն:
Պաշտպանութեան նախարարութիւնից յայտնում են, որ Մոսկւայում նախատեսւած է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչութեան ղեկավարի հանդիպումը ռուսաստանցի գործընկերոջ
հետ, ինչպէս նաեւ աշխատանքային մի շարք այլ
հանդիպումներ:
Յիշեցնենք, որ ՀԱՊԿ գլխաւոր քարտուղար
Ստանիսլաւ Զասի հետ հանդիպմանը՝ Արշակ Կարապետեանն ասել էր.
«Միեւնոյն ժամանակ, մենք պատրաստ չենք համակերպւել գործողութիւնների հետ, որոնք կարող
են յանգեցնել Հայաստանի պետական սահմանի
խախտմանը: Մենք վճռականօրէն պաշտպանելու

բոլոր հատւածների համար ստեղծւած իրավիճակի լրջութիւնը գիտակցող, անցած տարւայ
կործանարար պատերազմից ճիշտ եզրակացութիւններ անելու, համարձակ լուծումներ առաջարկելու, ազգային միաբանութեան մթնոլորտ
ձեւաւորելու ցանկութիւն ունեցող եւ պետական
կառավարման համակարգում դրական փորձի եւ
բարձր պատրաստւածութեան երիտասարդների
ճիշտ համադրութեամբ փոքրամասնութիւնը, որ
այսօր ընդդիմութիւնն է:
Չէի ուզենայ ժամանակից առաջ ընկնել եւ
ազդարարել, որ Արցախի հարցերով մշտական
յանձնաժողով ձեւաւորելու հարցը գլխաւոր
փորձաքարն է լինելու այս գումարման խորհըրդարանի համար, բայց հէնց այս հարցը
կարող էր դառնալ խորհրդարանում ներկայացւած քաղաքական ուժերի համատեղ գործողութիւնների ծրագրի հիմքը: Ինչ թեմայից էլ խօսեն
խորհրդարանում, միեւնոյն է, ապագան ծրագըրելու ամէն մի փորձ յանգելու է այն հարցադրմանը, թէ ի՞նչ ապագայ է սպասւում Արցախին (կամ ինչ որ նրանից մնացել է):
Գրեթէ համոզւած եմ, որ նոր խորհրդարանում
Արցախի հարցերով մշտական յանձնաժողով ստեղծելն օգտակար կը լինէր եւ առաջին հերթին
հէնց իշխանութիւնների համար: Այս քայլը լուրջ
ազդանշան կը լինէր միջազգային կառոյցների
համար, թէ ինչ ինստիտուցիոնալ լուծումների
ճանապարհով է գնալու Հայաստանը՝ Արցախին
վերաբերող հարցերում: Մենք 90-ական թթ. ոչ
դասական քայլերով կարողացանք փոխել իրավիճակը, այդ թւում եւ միջազգային հանրութեան
համակրանքի առումով: Նաեւ գրեթէ վստահ եմ,
որ այս թեմայով նոր գրառում կամ մեկնաբանութիւն անելու անհրաժեշտութիւն կը լինի:
Իմ մտքում դեռ կրկնւում է այս հարցադրումը՝
գուցէ Արցախի հարցով յանձնաժողով ստեղծելը
աշխարհասփիւռ հայութեան համար նոր ազատագրական շարժման մեկնարկի ու հնարաւորութեան թափանցիկ ակնարկ կարող էր լինել»:

Իրանի բանակի....
(Շար. 1-ին էջից)

ենք մեր տարածքները: Մենք, իհարկէ, ձգտում
ենք խաղաղ ճանապարհով լուծել այս խնդիրը՝ ի
ցոյց դնելով մեր խաղաղասիրութիւնը: Միեւնոյն
ժամանակ, մեր համբերութիւնը նոյնպէս անսպառ
չէ, եւ մեր սահմաններին ստեղծւած իրադրութեան
խաղաղ հանգուցալուծման բացակայութեան պարագայում մենք իրաւունք ենք վերապահում խնդիրը
լուծել ուժի կիրառմամբ»:

ստորաբաժանման պատրաստւածութիւնն ու
գործառնական կարողութիւնները:
Իրանի բանակի օդուժի հրամանատարը
ընդգծել է. «Երկրի օդային սահմանների դիտարկումը կատարւում է շուրջօրեայ ռեժիմով եւ
անհրաժեշտութեան դէպքում բանակի օդուժը
կատարելապէս պատրաստ է բազմակողմանի
պաշտպանութեան»:

