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Թախթէ Ռաւանչի.

«Միակողմանի
պատժամիջոցները
խոչընդոտում են
կայուն զարգացման
նպատակների իրականացումը»

Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւնը դարձաւ ՄԱԿ-ի միջուկային ճառագայթման ազդեցութեան գիտական կոմիտէի (ANSKER) մշտական անդամ՝ չնայած
սիոնիստական ռեժիմի հակազդեցութեանը եւ ԱՄՆ-ի յարուցած
խնդիրների:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ Աւստրալիայի կողմից, «Քաղաքական եւ
ապագաղութացման» յատուկ կոմիտէում ներկայացւած բանաձեւի
նախագծի շուրջ անցկացւած մի
քանի փուլ բանակցութիւններից
եւ ՄԱԿ-ի Գլխաւոր ասամբլեայի
կողմից դրա միաձայն հաստատումից յետոյ, Իրանի Իսլամական
Հանրապետութիւնը կարողացաւ

ՄԱԿ-ում, Իրանի Իսլ. Հանրապետութեան դեսպան ու մշտական ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախթէ Ռաւանչին, ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհրդում «Միջազգային խաղաղութեան եւ անվտանգութեան պահպանում. զրկանքներ,
անհաւասարութիւն եւ հակամարտութիւններ» թեմայով կայացած
նիստում ելոյթ ունենալով նշել է.
«Մի շարք խնդիրներ, ինչպիսիք
են՝ զրկանքները եւ անհաւասարութիւնները կարող են հանդիսանալ
որպէս ներուժ խթանիչներ եւ հակամարտութիւնները սաստկացնող

(Շար. 8-րդ էջում)

(Շար. 8-րդ էջում)

Բագրատ Սրբազան.

«Մեր երազները
կապւած պիտի
լինեն Հայրենիք
վերադարձնելու հետ.
սա է մեր տղաների
պատգամը»

«news.am» - Ինչի՞ համար են
նահատակւել մեր սիրելի զաւակները. ի՞նչ արժէքի համար, ո՞ւմ
կեանքի բարելաւման համար,
ո՞ւմ սոցիալ-տնտեսական վիճակի զարգացման համար, ո՞ւմ ճանապարհները բացելու համար,
ո՞ր ապրանքների գները էժանանալու կամ թանկանալու համար,
ո՞ր առեւտուրը զօրացնելու համար, ո՞ր շուկան աւելի լաւը
դարձնելու համար. սրա համար
չեն նահատակւել իրենք: Այս մասին ասել է Տաւուշի թեմի առաջնորդ Տ. Բագրատ եպս. Գալստանեանը Տաւուշ գիւղում խաչքարի
օծման արարողութեանը:
Նա նաեւ նշել է. «Իրենք գնացել են գիտակցւած, ամբողջական
նւիրումով, իմ եւ ձեզ համար, եւ
մեր վեհագոյն արժէքի՝ մեր Հայրենիքի, մեր պետութեան, մեր արժանապատւութեան, մեր գոյութեան,
եւ, ընդհանրապէս, մեր կեանքի
իմաստի համար:
Սրա համար են նահատակւել,
որը մենք մոռանում ենք կամ մոռացնում են: Սրա հետ առնչւելը
(Շար. 8-րդ էջում)

«Արժանապատւութեան եւ դիմադրութեան
կազմակերպում» խորագրով
բանախօսական երեկոյ՝ Նոր Ջուղայում

Հայ Դատի «Արձագանգ» քարոզչական յանձնախմբի նախաձեռնութեամբ, երկուշաբթի, նոյեմբերի
8-ի երեկոյեան, Նոր Ջուղայի Հայ
Մ. Մ. «Արարատ» միութեան սրահում
տեղի ունեցաւ բանախօսական երեկոյ՝ «Արժանապատւութեան եւ
դիմադրութեան
կազմակերպում»
խորագրով: Երեկոյին ներկայ էին՝
Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ
Տ. Սիփան եպս. Քեչէճեանը, շրջանի Հայ Դատի յանձնախմբի եւ ազգային մարմինների անդամներն ու
ժողովուրդ:
Ծրագրի մեկնարկը տրւեց «Հայաստան» դաշինքի նախաձեռնութեամբ նոյն օրը Երեւանի Ազատութեան հրապարակում տեղի
ունեցած հանրահաւաքից կադրերի
ցուցադրմամբ: Այնուհետեւ հաղորդավար Միգանուշ Տէր-Մարտիրոսեանը ներկաներին հրաւիրեց մէկ
րոպէ յոտնկայս լռութեամբ յարգել
Արցախեան 44-օրեայ պատերազմում զոհւած հայորդիների յիշատակը: Նա անդրադառնալով Հայաստանում կայացած հանրահաւաքին, շեշտեց, որ այն ոչ թէ քաղաքական, այլ ժողովրդական համահաւաք է եղել եւ ընդգծեց, թէ
հարկաւոր է ձեւաւորել համահայ-

կական դիմադրութիւն ու մթնոլորտ՝
հայրենիքին սպառնացող բոլոր վըտանգները կանխելու համար:
Յաջորդիւ բանախօսական ելոյթով հանդէս եկաւ ազգային-հասարակական գործիչ Վրէժ Շիրւանեանը: Նա իր խօսքի սկզբնական բաժնում հակիրճ անդրադարձ ունեցաւ
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան՝
հայրենիքին եւ հայութեանը նպաստող
կարեւորագոյն գործունէութեանը՝ յատկապէս շեշտելով այդ շարանից վերջինը՝ ազգային դիմադրութեան կազմակերպման ուղղութեամբ աշխատանքները եւ ասաց. «Այսօր եւս
նկատի առնելով Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգութեան լրջագոյն
խնդիրները, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ Հայաստանի իշխանութեան
բացայայտ եւ կուլիսային պայմանաւորւածութիւնների յարուցած վտանգներն ու անդառնալի հետեւանքները,
ձեւաւորել է ազգային դիմադրութիւն,
կանխելու համար անձնատւական
նոր գործընթացը, ինչը կարող է յանգեցնել Հայաստանի թուրքացմանն ու
Արցախի
հայաթափմանը»:
Այնուհետեւ նա նշելով, որ այս
համահաւաքի կազմակերպումը հերթական փաստն է Սփիւռքի եւ
Հայրենիքի միասնականութեան ու

համախմբւածութեան՝ Հայաստանի
եւ հայութեան իրաւունքների պաշտպանութեան ուղղութեամբ, աւելացրեց. «Անտարակոյս նոյեմբերի 9-ը
այսուհետեւ մնալու է պատմութեան
գրքում, որպէս սեւ էջ, ընդ որում
հայ ժողովուրդը կորցրեց իր ազնիւ
զաւակների արեամբ ձեռք բերած
յաղթանակները, ազատագրւած Արցախի 75 տոկոսը՝ թողնելով շուրջ
5000 զոհ, 10000 հաշմանդամ եւ
տասնեակ հազար անօթեւաններ:
Ցաւալի իրողութիւն, որի հետ դեռեւս կախւած են բազմաթիւ ինչուներ, հարցադրումներ, ինչու չէ
նաեւ տրամաբանական կասկածներ»:
Ապա բանախօսն հերթաբար
նշեց անցնող երեք տարիների ընթացքում ՀՀ իշխանութեան վարած
ոչ հայրենանպաստ քաղաքականութիւններն ու ժողովրդին տւած
կեղծ խոստումները, Արցախեան
44-օրեայ պատերազմի հետեւանքները եւ այն սպառնալիքները, որոնք
ներկայ դրութեամբ վտանգի տակ
են դնում Հայաստանի հողային
ամբողջականութիւնը:
Ահա եւս հատւածների մէջբերում բանախօսութիւնից.
(Շար. 8-րդ էջում)
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Հայ Դատի
համաշխարհային
ցանցի համար փակ
դռներ չկան
Մեծ Բրիտանիայի
Համայնքների պալատում
Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման բանաձեւն
առաջին ընթերցմամբ
անցաւ միաձայն

«yerkir.am» - Մեծ Բրիտանիայի
Համայնքների պալատում Հայոց
Ցեղասպանութեան ճանաչման բանաձեւն առաջին ընթերցմամբ անցաւ միաձայն:
Բանաձեւի երկրորդ ընթերցումը
նախատեսւած է յաջորդ տարւայ
մարտի 22-ին:
Այս կարեւոր ձեռքբերման համար պէտք է արժանին մատուցել
Հայ Դատի Մեծ Բրիտանիայի յանձնախմբին, հայ համայնքին եւ իհարկէ բանաձեւի հեղինակ Թիմ
Լոֆթոնին:
ԳԷՈՐԳ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ
ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ Դատի
եւ քաղաքական հարցերի
գրասենեակի յատուկ ծրագրերի
համակարգող, քաղաքագէտ

Կիրօ Մանոյեան.

«Եթէ Հայոց
Ցեղասպանութեան
օրինագիծն ընդունւի
նաեւ Լորդերի պալատում,
գործադիրի համար
կատարման ենթակայ
օրէնք կը դառնայ»

«arfd.am» - Եթէ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին օրինագիծն
ընդունւի նաեւ Մեծ Բրիտանիայի
խորհրդարանի վերին՝ Լորդերի
պալատում, ապա կը դառնայ
օրէնք, եւ կառավարութեան համար իրաւական պարտադիր ուժ
կունենայ: Այս մասին «news.am»-ի
հետ զրոյցում յայտնեց ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ
Դատի եւ քաղաքական հարցերի
գրասենեակի
պատասխանատու
Կիրօ Մանոյեանը՝ անդրադառնալով Մեծ Բրիտանիայի օրէնսդիր
մարմնի ստորին՝ Համայնքների պալատում երէկ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին օրինագծի՝ առաջին
ընթերցմամբ միաձայն ընդունւելուն:
(Շար. 2-րդ էջում)
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«Սիրով էլ կռւելու ենք
հակաՀայաստանի դէմ»

«panorama.am» - Թուրքագէտ Վարուժան Գեղամեանը գրում է.
«Պատերազմի աւարտից մէկ տարի
անց ես նոր ասելու բան չունեմ. անցնող տարւայ ընթացքում ամէն բան
բազմակի անգամներ ասել եմ: Տարե-

լիցի առիթով, սակայն, այս հարթակում կը յիշեցնեմ չորս պարզ բան.
-Անձամբ կապիտուլեանտ Նիկոլ Փաշինեանի ու իր տգէտների կառավարութեան պատճառով մենք
կորցրել ենք մեր սրբազան հայրենիքի 1/4-ը:
-Պարտութիւնն ունի կոնկրետ
անուն ազգանունով մեղաւորներ: Ու
իրենք անկախ ամէն ինչից պատժւելու
են վաղ թէ ուշ:
-Հայաստանը կարող է գոյատեւել
որպէս անկախ պետութիւն, եթէ դրա
համար պատասխանատւութիւն վերցնի

նոր՝ անկախութեան սերունդը՝ գիտակ, համեստ ու անդաւաճան իր
սկզբունքներին:
-Ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու, չեմ
դադարելու կռիւ տալ, որովհետեւ ես
անցեալ տարի զոհւած ընկերներիս,
ուսանողներիս ու աւագներիս համեմատ շատ աւելի հեշտ պայքար
ունեմ:
Հայաստանը ու դրա հանդէպ սէրը
միակ բանն են, որի համար արժէ կռւել
ու մեռնել այս աշխարհում: Սիրով էլ
կռւելու ենք հակաՀայաստանի դէմ»:

«Ամէն բան, ինչն անհրաժեշտ է մեր երկիրը
կապիտուլեանտներից ազատելու համար,
պատրաստ ենք իրականացնել խաղաղ կերպով»
անել, կարծում եմ՝ մեր համաքաղաքացիները եւ մեզ ուշադիր նայող կապիտուլեանտները հոյակապ գիտեն»,- ասաց Հ. Մամիջանեանը։
Ըստ նրա, բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք համարում են, որ իրենք
կամ մէկ այլ մարդ ինչ-որ բան սխալ
է անում, ամբողջութեամբ ազատ են
իրենք որեւէ բան նախաձեռնելու, եւ
խոստանում է՝ ամբողջ ռեսուրսով
նրանց կաջակցեն:

Նա նշեց, որ Ազգային ժողովում
«Հայաստան» դաշինքի հետ համատեղ են աշխատում, եւ նոյնը վերաբերում է նաեւ շատ այլ նախաձեռնութիւնների։
«Ամենուր, ամէն բան, ինչն անհրաժեշտ է մեր երկիրը կապիտուլեանտներից ազատելու համար՝ հրատապ նիստից մինչեւ շէնքեր գրաւել,
մենք պատրաստ ենք իրականացնել
խաղաղ կերպով, որպէսզի վրաս եւս
մէկ քրէական գործ չաւելանայ։ Իսկ
թէ ինչպէս մենք դա կարող ենք

«2020 թւականի նոյեմբերի 9-ից
յետոյ տարբեր ֆորմատներով իրականացրել են հնարաւոր ամէն ինչ,
ինչ հնարաւոր էր: Ցաւօք սրտի, դա
բաւարար չեղաւ Հայաստանի արժանապատւութիւնը վերադարձնելու համար, բայց դա չի նշանակում պէտք է
հիասթափւել եւ ձեռները ծալած նայել,
թէ ինչպէս է կործանւում մեր պետութիւնը»,- ասաց «Պատիւ ունեմ»
խմբակցութեան պատգամաւորը։
Լրագրողի դիտարկմանը՝ խօսակցութիւններ կան նոր փաստաթղթի

ստորագրման մասին, հանրահաւաքների միջոցով հնարաւո՞ր է կանխել,
Հայկ Մամիջանեանն ասաց. «Հայրենիքի պաշտպանութեան համար պէտք
է անել ամէն ինչ՝ որը ստացւի,
ստացւի։ Ես չունեմ բաղադրատոմս՝
արդեօք այս հանրահաւաքը, խորհըրդարանում հարց ու պատասխանը, թէ ինչ-որ այլ գործողութիւնն է
ճիշտը դա կանխելու համար։ Մենք
կանենք ամէն ինչ՝ ինչը մեր ուժերի
սահմաններում է, դրանից էլ մի քիչ
շատ։ Յուսանք՝ դա կը բաւարարի,
բայց դրա համար մեզ խիստ անհըրաժեշտ է, որ մեր կողքին կանգնած
լինեն մեր քաղաքացիները եւ նրանց
թիւը գնալով շատանայ»:

Դաւիթ Սահակեանց.

«Պէտք է վռնդել այս իշխանութիւններին բոլոր
պաշտօններից եւ յանձնել իրաւապահներին»
«yerkir.am» - Նիկոլ Փաշինեանի
հեռացման ցանկացած տարբերակ
ինձ համար ընդունելի է՝ «yerkir.am»-ի
հետ հարցազրոյցում ասաց ռեժիսոր,
մուլտիպլիկատոր, ՀՀ մշակոյթի վաստակաւոր գործիչ Դաւիթ Սահակեանցը, որն Ազատութեան հրապարակում մասնակցում էր «Հայաստան»
դաշինքի կազմակերպած դիմադրութեան հանրահաւաքին։
Նա նշեց, որ այդտեղ հաւաքւածների ակնկալիքը, թերեւս, նոյնն է՝ օր
առաջ վռնդել այս իշխանութիւններին
բոլոր պաշտօններից եւ յանձնել իրաւապահների ձեռքը։
«Սա գլխաւոր ակնկալիքս է, ինչքանով դա կը յաջողւի՝ դեռ վաղ է
ասել, կարծում եմ որոշ ժամանակ է
պէտք, որ պնդանայ եւ միգուցէ ալիքաձեւ զարգացում լինի եւ այս

ապստամբութիւնը աւելի մեծ թափ
առնի»,- ասաց Դաւիթ Սահակեանցը։
Նա մտահոգութիւն յայտնեց, որ
խայտառակ պարտութիւնից եւ կապիտուլիացիայից յետոյ, ցաւօք, դեռ
կայ մի զանգւած, որն իրեն թոյլ է
տալիս իլիւզիաների մէջ ապրել եւ
վստահել այդ մարդկանց սա, նրա
համոզմամբ, շատ խորը պրոբլեմ է,
որի արձագանգը դեռ շատ երկար
ժամանակ լսելու ենք, տեսնելու ենք
եւ պէտք է դրա դէմը կարողանանք
առնել։
«Նիկոլ Փաշինեանի հեռացման
ցանկացած տարբերակ ինձ համար
ընդունելի է, ժողովրդավարութեանը
ես երբեք չեմ հաւատացել, դա միշտ
եղել է ինչ-որ մէկի ձեռքում գործիք
իր նպատակներն առաջ տանելու

համար։ Լաւատեսութիւն գրեթէ չունեմ, դրա համար համարում եմ, որ
պայքարը օր առաջ պէտք է հզօրանայ»,- ասաց Դաւիթ Սահակեանցը։
Մինչեւ մենք կը յարգենք ինքներս
մեզ, երկիրը չվերցնենք մեր ձեռքը,
ոչ ոք մեզ ուշադրութիւն չի դարձնի,
նշեց նա, բոլորի համար մենք կը
մնանք պարտւած եւ դաւաճաններին
վերընտրած ազգ, մենք ոչ մի կշիռ
չենք ունենայ եւ բոլորի ձեռքում կը
լինենք խաղալիք, եթէ մենք մեր մէջ
չգտնենք այն ուժը, որով այդ հարցը
կը լուծենք ինքներս։

Զոհւած կամաւորականի մայր.

«Մեր տղէրքին դէպի մահւան ճիրաններ
ուղարկողն է ուզում, որ կոտրւենք»

«yerkir.am» - Հայաստանի իշխանութիւնները հանդէս են գալիս խեղճի
դիրքերից եւ անում են այն, ինչ իրենց
պարտադրում են։ Այս մասին նոյեմբերի

8-ին, «Հայաստան» դաշինքի հրաւիրած հանրահաւաքին յայտարարեց
44-օրեայ պատերազմում զոհւած կամաւոր Արման Օհանջանեանի մայրը՝
Ելիզաւետա Օհանջանեանը։
«Մեր տղաներին դէպի մահւան
ճիրաններ ուղարկողն ուզում է մենք
խեղճանանք ու սգի մէջ ապրենք,
սակայն մեր տղէրքն ուզում են, որ
մենք կիսատ չթողնենք իրենց գործը։
Թոյլ մի տւէք, որ մեր երկիրը բզկտեն

«Եթէ.....
(Շար. 1-ին էջից)

Մամիջանեան.

«panorama.am» - «Ցանկացած իրական ընդդիմադիր ուժի պայքարի,
եթէ ոչ որպէս համակազմակերպիչ,
ապա առնւազն որպէս մասնակից
անպայման կը մասնակցենք»,- Ազատութեան հրապարակում «Հայաստան» դաշինքի կազմակերպած հանրահաւաքից առաջ լրագրողների հետ
զրոյցում ասաց «Պատիւ ունեմ» խմբակցութեան պատգամաւոր Հայկ Մամիջանեանը։
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եւ նւիրեն թշնամուն։ Արցախը երբեք
չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում,
չի լինելու նաեւ միջանցք, որը նւիրելու
են թշնամուն։ Մենք իրաւունք չունենք
խեղճի դիրքերից հանդէս գալու, իսկ
այսօր Հայաստանի ղեկավարութիւնը
խեղճի դիրքերից է հանդէս գալիս։
Նրանք այնքան են խեղճացել, որ ինչ
պարտադրում են, այդպէս էլ անում
են։ Կամաւոր ռազմաճակատ գնացած
(Շար. 7-րդ էջում)

Օրինագիծը ներկայացրել է Համայնքների պալատի անդամ, Պահպանողական կուսակցութեան ներկայացուցիչ Թիմ Լաֆթոնը, որը նաեւ
Միացեալ Թագաւորութիւն-Հայաստան միջխորհրդարանական խմբի
նախագահն է: Օրինագիծը պահանջում է Միացեալ Թագաւորութեան
կառավարութիւնից պաշտօնապէս
ճանաչել 1915-1923 թթ. կատարւած
Հայոց Ցեղասպանութիւնն ու զոհերի յիշատակը յարգելու ամենամեայ կարգ սահմանել, ինչպէս նաեւ՝
Հայոց Ցեղասպանութեան եւ դրան
առնչւող մարդու իրաւունքների ժամանակակից խախտումների ու պատերազմական
յանցագործութիւների վերաբերեալ կրթութիւնն եւ
հանրային տեղեկացւածութիւնը խթանել:
«Երկրորդ ընթերցմամբ էլ գործընթացը չի աւարտւի, բայց եթէ
այդ փուլում մերժւի, առաջ գնալու
հարցում խնդիրներ կը լինեն: Սա
ոչ թէ սովորական բանաձեւ է, այլ
օրինագիծ, բայց տարբեր կուսակցութիւնները ներկայացնող անհատ
պատգամաւորների կողմից է ներկայացւել, եւ, ըստ կարգի, պատգամաւորն իր օրինագիծը ներկայացնելու համար 10 րոպէ ժամանակ
ունի, բայց եթէ առարկութիւններ
լինեն, դրանք կարող են հնչեցւել, իսկ
այսօր առարկութիւններ չեն եղել, եւ
այն միաձայն է ընդունւել առաջին
ընթերցմամբ: Յաջորդ ընթերցումը
եկող տարւայ մարտին է կայանալու: Հիմա օրինագիծը խորհրդարանի ստորին՝ Համայնքների պալատում է քննարկւել, եւ եթէ ընդունւի նաեւ երկրորդ ընթերցմամբ,
ապա այն քննարկման կը դրւի արդէն վերին՝ Լորդերի պալատում, իսկ
այդտեղ եւս ընդունւելու դէպքում կը
դառնայ օրէնք, որն էլ արդէն կը
պարտադրի գործադիր իշխանութեանը գործադրել այն»,- նշեց Մանոյեանը:
Հարցին՝ արդեօք կա՞ն քաղաքական բաւարար հիմքեր՝ կանխատեսելու, որ օրինագիծը կընդունւի
ամբողջութեամբ եւ օրէնքի կը վերածւի, Մանոյեանը դիտել տւեց՝
դժւար է յստակ կանխատեսել, բայց
ուշադրութիւն հրաւիրեց այն հանգամանքի վրայ, որ նոյն նպատակներն ունեցող բանաձեւ է ներկայացւել Իսրայէլի օրէնսդիր մարմնում:
«Քնեսէթում արդէն ոչ թէ օրինագիծ է ներկայացւել, այլ բանաձեւ:
Այս տարւայ Ապրիլի 24-ին ԱՄՆ
նախագահի կողմից Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման փաստը, կարծում եմ, բարենպաստ է, եւ թէ՛ Միացեալ Թագաւորութիւնը, թէ՛ Իսրայէլը կարող են որոշել, որ չարժի
այս հարցում այդքան յետ մնալ՝
Թուրքիայի հետ այդ իմաստով հաւասար շարժւելը բաւական վատ է
երկու երկրների համար, որովհետեւ այն դէմ է նրանց արժէքային
համակարգին եւ ցեղասպանութիւններին առհասարակ: Իսրայէլը ինքը
տուժել է ցեղասպանութիւնից, եւ
Հայոց Ցեղասպանութեան ժամանակ Անգլիայի դերակատարութեան
մասին ժամանակին բարձրաձայնւել
է: Հաւանաբար, կարող են որոշել
փոխել իրենց մօտեցումն այս իմաստով, բայց չի բացառւում նաեւ, որ
երկու երկրներում էլ որոշեն սա որպէս լծակ գործադրել Թուրքիայի
նկատմամբ ինչ-որ բան ձեռք բերելու համար, յետոյ էլ ամէն ինչ
անեն, որ այս օրինագծի եւ բանաձեւի ընդունումը տապալւի: Մեծ
Բրիտանիայի խորհրդարանում նման
օրինագիծ յաճախ չէ, որ ներկայացւել է նախկինում, ի տարբերութիւն
Քնեսէթում ներկայացւած բանաձեւերի, բայց ԱՄՆ նախագահի կողմից պաշտօնական ճանաչումը միջազգային աւելի բարենպաստ պայմաններ է ստեղծել հիմա ճանաչման

համար, բայց իրենք կորոշեն՝ ինչ
անել: Այստեղ կապ ունի նաեւ, թէ ինչ
աշխատանք կը տարւի ընթացքում:
Հայ Դատի Մեծ Բրիտանիայի յանձնախումբը այս գործընթացում հիմնական դերակատարներից է՝ յանձնախմբի ատենապետը եւ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպանը ներկայ են եղել առաջին ընթերցմանը,
հեղինակն էլ երկուսի ներկայութեանն էլ անդրադարձել է: Կարեւոր
է, թէ ինչ քայլեր կը ձեռնարկւեն
տեղի հայ համայնքի եւ Հայաստան
պետութեան կողմից, որպէսզի այս
ուղղութեամբ առաջընթաց արձանագրւի»,- դիտել տւեց Մանոյեանը:
Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում Հայոց Ցեղասպանութեան
մասին բանաձեւի քննարկումն ու
առաջին ընթերցմամբ միաձայն ընդունւելը հետաքրքրական փաստ է,
քանի որ պատմականօրէն այս
երկիրն առանձնայատուկ յարաբերութիւններ է ունեցել Թուրքիայի հետ,
իսկ թուրք-բրիտանական յարաբերութիւններում առերեւոյթ խնդիրներ գոնէ հրապարակային մակարդակում նկատելի չեն: Հարցին, թէ այդ
դէպքում ինչով է պայմանաւորւած
նման զարգացումը, Մանոյեանը նկատեց՝ չի կարծում, թէ օրինագծի ներկայացումն ու առաջին ընթերցմամբ
ընդունումը որեւէ կապ ունի Մեծ
Բրիտանիայի գործադիր իշխանութեան հետ:
«Բնականաբար,տեղեակեն,պարզէ,
որ ասելիք կունենան, բայց սա իրենց
տեսակէտը դեռ չի արտայայտում:
Բացի Ձեր նշած գործօններից, կան
նոյնիսկ որոշ տւեալներ, որ պատերազմի ժամանակ ՄԱԿ-ի ԱԽ-ում
Անվտանգութեան խորհրդի նախագահի անունից հրապարակւելիք յայտարարութեան տապալման մէջ կարեւոր դեր է խաղացել Մեծ Բրիտանիան: Բայց այս ամէնը կարող է նաեւ
քաղաքական հաշւարկի իմաստով
կատարւել, որպէսզի չթւայ, թէ իրենք
Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կողմից
կարող են որպէս մանրադրամ օգտագործւել, ասեն՝ տեսէք՝ մենք նաեւ
այս ուղղութեամբ ենք քայլեր ձեռնարկում, սա էլ է հաւանական: Ես
չեմ կարծում, որ միջազգային յարաբերութիւններում, մանաւանդ՝
Միացեալ Թագաւորութեան նման
պետութիւնների դէպքում սեւ-սպիտակ է ամէն ինչ՝ կա՛մ միայն այս
կողմից են, կա՛մ՝ միայն այն. իրականում, կարող են լինել մէկ մի կողմի
հետ, ինչ-որ չափով ցոյց տալ, որ
նաեւ միւսի հետ են: Անկախ այս
ամէն ինչից, սա կարեւոր քայլ է, որ
առայժմ առանց որեւէ առարկութեան օրակարգ է մտել: Խնդիրն այն
է, որ Մեծ Բրիտանիայի գործադիր
իշխանութիւնն այժմ բաւական անյարմար դրութեան մէջ է, որովհետեւ
վերջին տարիներին ինչ-որ պատրւակներ են ներկայացնում այն մասին,
թէ ինչու չեն ճանաչում Հայոց
Ցեղասպանութիւնը՝ ասելով, թէ Ցեղասպանութեան մասին 1948 թ.
կոնւենցիան չունի յետադարձ ուժ,
բայց նոյն տրամաբանութեամբ, ուրեմն,
հրեաների Հոլոկոստը պէտք է ցեղասպանութիւն կոչւի, մինչդեռ իրենք
ունեն հոլոկոստներն ու ցեղասպանութիւնները ոգեկոչելու օր, իսկ
դրանց թւում Հայոց Ցեղասպանութիւնը չկայ: Վերջին շաբաթներին,
ինչպէս այս օրինագծի հեղինակն իր
այսօրւայ խօսքում անդրադարձաւ,
ույղուրների նկատմամբ Չինաստանի կատարածը Մեծ Բրիտանիան ճանաչել է որպէս ցեղասպանութիւն: Հետեւաբար, բաւական անյարմար վիճակում են, իսկ ԱՄՆ-ի
կողմից Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչումը գնալով մեկուսացնում է
այն պետութիւններին, որոնք Թուրքիային պարզապէս չնեղելու համար
չեն ճանաչում Հայոց Ցեղասպանութեան փաստը: Չեմ կարծում, որ
Մեծ Բրիտանիան իր ողջ վերաբերմունքը Հայաստանի, հայութեան
եւ մեր տարածաշրջանի նկատմամբ
կը փոխի, եթէ կողմ լինեն, որ այս
օրինագիծը օրէնք դառնայ»,- դիտել
տւեց Մանոյեանը:
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Սեւակ Յակոբեան.

«Նիկոլի պարագայում կապիտուլիացիան
ոչ թէ վերջն է, այլ վախենամ՝
նոր կապիտուլիացիայի սկիզբը»

«yerkir.am» - «Yerevan.Today» կայքի
գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեանի
ելոյթը՝ «Համախմբւում ենք» համաերիտասարդական ֆորումին:
«Թեման, որը ես պէտք է ներկայացնեմ, վերնագրւած է «Պլանաւորւած
պարտութիւն»: Անկեղծ ասեմ՝ ինձ համար չափազանց դժւար է այս թեման
ներկայացնելը. ինչու: Մենք արդէն
մէկ տարի է, ինչ քրքրում ենք յիշողութիւնները, հարցադրումներ ենք անում, փորձում ենք տարբեր տեղեկութիւնների, վերլուծութիւնների միջոցով
հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել, որովհետեւ իրաւական ճանապարհը դատարկ է հասկանալի պատճառներով:
Վերջին 44 օրերի ընթացքում մեր
ստեղծագործական թիմը պատրաստում է ամփոփումներ պատերազմի
մասին եւ մենք ստիպւած ենք եւս մէկ
անգամ անցնել այդ սուտը, կեղծիքները, հանրութեանը յիմարացնող ելոյթուղերձները լսելու ճանապարհով:
Չէք պատկերացնի, թէ ինչպէս
ենք ամէն օր ստրեսի ենթարկւում.
որովհետեւ հիմա շատ աւելի սթափ
ենք վերլուծում ամէնը, քան պատերազմական օրերին, եւ շատ աւելի
ակնյայտ է սուտը. երբ թշնամին գրաւել է Շուշին, բայց մեզ դրանից յետոյ եւս երկու օր համոզում են, որ
Շուշիի մերձակայքում թշնամին ոչընչացւել է: Սարսափելի է կրկին կարդալը, թէ ինչպէս է Նիկոլը մերժել
պատերազմը դադարեցնելու առաջար-

վերջն է, այլ վախենամ՝ նոր կապիտուլիացիայի սկիզբ:
Բոլորս մեր հերթին կարող ենք բերել բազմաթիւ կասկածներ պլանաւոր-

Յիշենք՝ Հայաստանի հեղինակութիւնը էս մարդիկ
հարւածեցին հէնց իշխանութեան գալով՝ գեներալներին
քաղաքական հաշւեյարդարի ենթարկելով, երկրորդ
նախագահին քաղաքական հաշւեյարդարի ենթարկելով:
Էն ժամանակ քա՞նիցս ենք ասել, որ էն մարդկանց
նկատմամբ են գործում, որոնք կարող են ընդդիմանալ
Արցախի յանձնմանը, ունեն բաւարար չափով ուժ
ընդդիմանալու: Նրանց բոլորին ծանրաբեռնեցին քրէական
գործերով, որպէսզի այլ բաներով զբաղւելու ժամանակ ու
հնարաւորութիւն չունենան:
ւած պարտութեան: Ու պլանաւորւած
պարտութիւնն էլ, ստերի պէս, տեղի
չի ունեցել 44 օրերին: Յիշենք՝ Հայաստանի հեղինակութիւնը էս մարդիկ
հարւածեցին հէնց իշխանութեան գալով՝ գեներալներին քաղաքական հաշւեյարդարի ենթարկելով, երկրորդ նախագահին քաղաքական հաշւեյարդարի ենթարկելով: Էն ժամանակ քա՞նիցս ենք ասել, որ էն մարդկանց նկատմամբ են գործում, որոնք կարող են
ընդդիմանալ Արցախի յանձնմանը,
ունեն բաւարար չափով ուժ ընդդի-

Մենք ասում ենք, որ մեզ 44 օր լկտի խաբել են: Ճիշտ ենք
ասում, բայց արդեօք մեզ խաբե՞լ են 44 օր: Դրանից առաջ ու
յետոյ չե՞ն խաբել, ամբողջ 3,5 տարի չե՞ն խաբում:
Ամէն օր են խաբել:
կը, մարդկանց ուղարկել բայրաքթարերին կեր դառնալու ու հանգիստ
գնացել-նստել է քննարկման. ինչպէս
է մարդկանց տարել 100-ներով կոտորելու ու նոյն իրադարձութեան մասին
հարցազրոյց տւել նոյն պահին, թէ հէնց
հիմա յաղթանակի հիմքն է դրւում:
Ամէն օր ստիպւած ենք վերապրել
էդ ամէնը ու էլ աւելի մեծ զզւանքով
լցւել պատերազմի վարողների, մոդերատորների նկատմամբ: Թշնամին
գրաւելով գալիս էր, սրանք ասում էին
յաղթում ենք, յաղթում ենք ու մէկ էլ
ասին, վա՜յ, կապիտուլիացիա:
Ես նորութիւններ չեմ ասում, կարծում եմ մեզանից ոչ ոք նորութիւն չի
ասելու, այլ ընդամէնը վերլուծելու է
այն ամէնը, ինչ հասանելի է. բայց
մենք հիմա բացայայտումների եւ իրաւական ընթացքի կարիք ունենք, որի
արդիւնքում պէտք է ստանանք «ինչպէս եղաւ կապիտուլիացիան» հարցի պատասխանը:
Մենք ասում ենք, որ մեզ 44 օր
լկտի խաբել են: Ճիշտ ենք ասում, բայց
արդեօք մեզ խաբե՞լ են 44 օր: Դրանից առաջ ու յետոյ չե՞ն խաբել, ամբողջ 3,5 տարի չե՞ն խաբում: Ամէն օր
են խաբել: Մեզ խաբել են, թէ հեսա
իշխանութեան կը գան ու ինչքա՜ն
լաւ կը լինի բոլորիս համար. մեզ խաբել են անպէտք զէնք առնելով, մեզ
խաբել են չզինելով, մեզ խաբել են
զէնքի փոխարէն բանակին տռուսիկ
ու կլուբնիկ տալով, լիֆտերում բանակցելով, յետոյ ասելով չենք բանակցում կամ՝ ինչ որ պէտք ա, դա էլ
բանակցում ենք: 44 օրերը էդ ստերի տրամաբանական շարունակութիւնն էր, ուղղակի էն ժամանակ կառավարութեան շէնքից, նախարարութիւնների շէնքերից, բեմերից էին խաբում, էդ օրերին՝ նաեւ պատերազմի
դաշտից ու բունկերներից: Արդիւնքում
ստացանք 2018-ից ի վեր խաբւելու
գինը: Հիմա էլ շարունակում ենք խաբւել ու դա էլ գին ունի: Նիկոլի պարագայում կապիտուլիացիան ոչ թէ

լինի, որ թշնամին պաղկւելու տեղ
չունենայ:
Ինչպէ՞ս թշնամին այդքան հեշտ
մտաւ Շուշի՝ չհանդիպելով գոնէ մէկ
խրամատի: Բա էս բոլորը պլանաւորւած պարտութեան մասնիկներն են:
Եթէ կուզէք, պլանաւորւած պարտութիւնը ես տեսնում եմ նաեւ այն յայտարարութեան մէջ, թէ ռադիոյի դուռը ջարդելու օպերացիան Արցախից
կարեւոր է: Կամ էն, որ արտաքին
գործերի նախարարն ասում է՝ վտանգաւոր է, որ ասենք՝ Շուշին կամ Հադ-

մանալու: Նրանց բոլորին ծանրաբեռնեցին քրէական գործերով, որպէսզի
այլ բաներով զբաղւելու ժամանակ
ու հնարաւորութիւն չունենան: Արդեօք պլանաւորւած պարտութեան
շրջանակներում չէ՞ր ՀԱՊԿ-ը հեղինակազրկելը:
Պետական մարմինները քայքայելը
եւ պետական դիմադրութիւնը զրոյացնելը արդեօք այդ շրջանակներում չէ՞ր:
Ի՞նչ էր, եթէ ոչ պարտութիւն «Ինչ էլ
լինի մենք մեզ պարտւած չենք համա-

րութը օկուպացրել են:
Կանոնաւոր բանակի համալրումը
դադարեցնելը պլանաւորւած պարտութիւն տանել չէ՞ր կամ յայտարարութիւնը, թէ՝ անձամբ եմ հրաման
տւել զօրքերը դուրս բերել Սիւնիքի
մարզից: Ու թշնամին խորացաւ Սիւնիքի մէջ: Ի՞նչ անուն տանք նրան,
որ Հադրութը յանձնել էին, բայց 72
հոգանոց խումբ ուղարկել էին Հադրութ, ու զոհւեցին տղէրքը, անհետ
կորան: Արայիկ Յարութիւնեանը նախագահ էր ընտրւել, ասում էր՝ կաշխատեմ էն ուժերի հետ, որոնք Նիկոլ Փաշինեանի գաղափարներն են
կիսում, միւսների հետ ո՞նց աշխատեմ: Պատերազմի ժամանակ խուսափում էր շփւել երկրորդ նախագահի
հետ՝ քաղաքական նկատառումներով:
Դա էլ էր էդ շրջանակներում:
Կամ ի՞նչ անուն տանք օպերատիւ
կապը, որի հիմքերը 2018 թւականի
յուլիս-օգոստոսից են սկսում: 5 միլիարդ դոլարի թեման փակւած չէ:
Արդեօք պլանաւորւած պարտութեան
թէզի մէջ չէր այն, որ Սփիւռքի հանգանակած օգնութիւնները բիւջէ մըտցըրեցին՝ պատերազմին ուղղելու փոխարէն: Ուրիշ ի՞նչ անուն տաս այսպէս կոչւած գերագոյն գլխաւորի
յայտարարութեանը, թէ՝ զրահաբաճկոնները հետներդ վերցրէք եկէք պատերազմ. Ալիեւ ջան, տես, որ մենք
ունենք
զինապրանքի
դեֆիցիտ:

Ինչպէ՞ս թշնամին այդքան հեշտ մտաւ Շուշի՝ չհանդիպելով
գոնէ մէկ խրամատի: Բա էս բոլորը պլանաւորւած
պարտութեան մասնիկներն են: Եթէ կուզէք, պլանաւորւած
պարտութիւնը ես տեսնում եմ նաեւ այն յայտարարութեան
մէջ, թէ ռադիոյի դուռը ջարդելու օպերացիան Արցախից
կարեւոր է: Կամ էն, որ արտաքին գործերի նախարարն
ասում է՝ վտանգաւոր է, որ ասենք՝ Շուշին
կամ Հադրութը օկուպացրել են:
րի» բարբաջանքը հէնց պատերազմի
առաջին օրը: Կամ՝ «Մենք հպարտ ենք
մեր պարտութեամբ» խօսքը: Արդեօք
պլանաւորւած պարտութիւն չէ՞ր Արծըրունի ու միւսների ստելը:
Հոկտեմբերի 19-ին, երբ առաջարկել են դադարեցնել պատերազմը,
պաշտօնապէս հրապարակւել էր 750
զոհի մասին, ո՛չ Շուշի էինք կորցրել,
ո՛չ Հադրութ: Գիտէր, որ էդ պահին
իր տղու տարիքին տղէրք են զոհւում.
Չկանգնեցրեց: Ինչո՞ւ, որովհետեւ այդպէս չէ՞ր պլանաւորւած: Պլանաւորւած
պարտութեան էլեմենտներից չէ՞ր այն,
որ իշխանական դեպուտատ Գագիկ
Մելքոնեանը կապիտուլիացիայից ուղիղ մէկ օր առաջ եթեր էր մտնում ինչոր տեղից՝ պատերազմի փոշին բուշլատի վրայ ու ասում էր՝ մենք կորցըրածը գրաւելով հէնց հիմա գնում ենք,
մի քանի օր էլ սպասենք տերեւաթափ

Ի՞նչ անուն տաս մեր գեներալ գընդապետների խորհուրդները չլսելը,
նրանց պատերազմում չներգրաււելը՝
Միքայէլ Յարութիւնեան, Նորատ ՏէրԳրիգորեանց, Իւրի Խաչատուրով կամ
գեներալին Արցախից հեռացնելը վարչապետի տիկնոջը նկատողութիւն անելու համար, կամաւորներին պոստեր

կունցի յայտարարութիւնը, թէ եթէ
պատերազմ լինի՝ Թուրքիան չի միջամտի, դա ո՞ւմ շահերից էր բխում:
Կամ ի՞նչ է տեղի ունենում պատերազմից յետոյ՝ գերիներ, անհետ
կորածներ, սահմանապահները ցեխերի մէջ են ապրում, թշնամին ջարդում
է աւտոմեքենաները, կրակում է վարելահողերում աշխատողների ուղղութեամբ, գողանում է մարդկանց ու
իշխանութիւնը ձայն չի հանում. բա
սա ի՞նչ է, եթէ ոչ պլանաւորւած պարտութիւն: Էն որ Նիկոլն ինքը խուսափում է Կապան գնալ հէնց ԳորիսԿապան ճանապարհով, այլ շրջանցում է, դա չի՞ նշանակում, որ սա նոր
պարտութիւն է պլանաւորում:
Էս բոլորը պլանաւորւած պարտութեան շղթայի օղակներ են ու սրանք
սկսում են դեռ 2018-ից կամ գուցէ աւելի
առաջ:
Էս հարցերով պէտք է զբաղւի
իրաւապահ համակարգը անուն առ
անուն: Բայց մենք հօ գիտենք, որ Արթուր Դաւթեանը կամ Խաչատրեան
Սասունը Նիկոլի ձեռքերին կանդալ
չեն խփելու: Պէտք է էս մարդը գնայ,
որ կարողանան քննել: Ասում է՝ ես
մեղաւոր եմ, ես պատասխանատու
եմ, ցուցմունք է տալիս, դէ կալանաւորէք, ենթարկէք պատասխանատւութեան: Կարող է մի գեներալի բռնեն,
Տօնոյեան Դաւիթ բռնեն, մի երկու հատ
դասակի հրամանատար ու ասեն՝

Արդեօք պլանաւորւած պարտութեան թէզի մէջ չէր
այն, որ Սփիւռքի հանգանակած օգնութիւնները բիւջէ
մտցրեցին՝ պատերազմին ուղղելու փոխարէն: Ուրիշ
ի՞նչ անուն տաս այսպէս կոչւած գերագոյն գլխաւորի
յայտարարութեանը, թէ՝ զրահաբաճկոնները հետներդ
վերցրէք եկէք պատերազմ. Ալիեւ ջան, տես, որ մենք
ունենք զինապրանքի դեֆիցիտ: Ի՞նչ անուն տաս մեր
գեներալ գնդապետների խորհուրդները չլսելը, նրանց
պատերազմում չներգրաււելը՝ Միքայէլ Յարութիւնեան,
Նորատ Տէր-Գրիգորեանց, Իւրի Խաչատուրով կամ
գեներալին Արցախից հեռացնելը վարչապետի տիկնոջը
նկատողութիւն անելու համար, կամաւորներին պոստեր
ուղարկելը՝ առանց օդը փակելու:
ահա մեղաւորները: Բայց հօ գիտե՞նք,
որ էդպէս չէ: Մարդը Նիկոլի հետ
պատերազմ է պարտւել, տարել-դատում են ինչ-որ ատկատի համար:
Պէտք է մանրակրկիտ պարզել պատերազմի ամբողջ ընթացքում նաեւ
բունկերում, Արցախի հրամանատարական շտաբում գտնւող բոլորի առաքելութիւնները:
Թող ինձ ներեն մեր պատգամաւոր
ընկերները, որոնք պնդում են քննիչ
յանձնաժողովի ստեղծումը՝ որպէս բացայայտումների քայլերից մէկը, բայց
ես համոզւած եմ, որ որեւէ քննիչ
յանձնաժողով չի ունենալու արդիւնք,
երբ նրանում ներգրաււած են կապիտուլիացիայի տարած իշխանութեան ներկայացուցիչներ ու քանի
դեռ Նիկոլը իշխանութեան ղեկին է:
Պէտք է լինի փաստերի լայնածաւալ հրապարակում: Ժողովուրդը դատարան չէ, որ Նիկոլին կանգնեցնի
գնդակահարութեան պատի տակ, բայց
պէտք է ժողովրդի աչքերը բացել բոլոր փաստերի հրապարակմամբ: Պէտք
է համոզել բոլորին՝ բոլոր այն քաղաքական գործիչներին, հանրային
դէմքերին, գեներալներին, պատերազմի մասնակիցներին, թիկունքում գըտնըւողներին, նրանց, ովքեր հանդիպել են Նիկոլին, ովքեր մասնակցել են
պատերազմին, ովքեր եղել են հրա-

Քա՞նի տղէրք վառւեցին հէնց մեքենաների մէջ՝ դեռ մարտի
դաշտ չմտած: Ինչպէ՞ս բնութագրեմ Լիլիթ Մակունցի
յայտարարութիւնը, թէ եթէ պատերազմ լինի՝ Թուրքիան չի
միջամտի, դա ո՞ւմ շահերից էր բխում:
ուղարկելը՝ առանց օդը փակելու.
քա՞նի տղէրք վառւեցին հէնց մեքենաների մէջ՝ դեռ մարտի դաշտ չմըտած: Ինչպէ՞ս բնութագրեմ Լիլիթ Մա-

եւ ունեն կարեւոր ինֆորմացիա, պէտք
է հրապարակային յայտնեն: Պէտք
է խօսել ոչ թէ այն ժամանակ, երբ
քեզ է անձնապէս պէտք, այլ երբ
դրա կարիք ունի երկիրը, պէտք է չէ
կաշկանդել քեզ սպայական ու եսիմ
ինչ պատիւներով: Մարդիկ կարող է
եւ վախենում են խօսել, տեսնում ենք
ինչ անհեթեթ քրէական գործեր են
բացւում մարդկանց գլխին: Բայց պէտք
է խօսել, էս պահին չկայ անձնական
հարց, որն աւելի կարեւոր է, քան պետութեան վարի գնալը կանխելը ու
պէտք է կարողանալ կազմակերպել էդ
մարդկանց պաշտպանութիւնը, հանրային աջակցութիւնը: Միայն այսպէս
ժողովրդի աչքերը կը բացւեն: Մեր էս
քննարկումները հասկանում են խելացի մարդիկ, կրթւած, գիտակից մարդիկ: Պէտք է փաստերը ներկայացնել
նիկոլի՛ ընտրողին:
Հանրութիւնը էն ժամանակ պատրաստ չէր լսել, էյֆորիայի մէջ էր, հիմա
հօ պատրաստ է, ինքն էլ է հարցեր
բարձրաձայնում: Բայց նա պէտք է ոչ
միայն լսողի, այլեւ պահանջողի դերում լինի: Պէտք է հանրութեանը էդտեղ հասցնել: Տեղի է ունեցել ստորացուցիչ, դաւաճանական պարտութիւն, որի մասին պէտք է հանրութիւնը պահանջներ ներկայացնի:
Ֆիքսենք՝ պատերազմ կարող էր
չլինել, պատերազմում կարող էինք
յաղթել, պատերազմում կարող էինք

մանատարական շտաբում, բունկերում, գումար են փոխանցել, ինչ-որ
ձեւով պատերազմի ժամանակ կամ
դրանից առաջ ու յետոյ կապ են ունեցել

գոնէ այսքան խայտառակ չպարտւել,
պատերազմը կարող էր մէկ շաբաթ
անց, երկու շաբաթ անց դադարեցւել:
Այս ամէնը եղաւ տգիտութեան, դաւաճանութեան, մարդկային ու կառավարման որակների իսպառ բացակայութեան պատճառով: Այն պատճառով,
որ երկրի ղեկավարողը չվերցրեց իր
վրայ պատասխանատւութիւն՝ դադարեցնելու պատերազմը, մարդկանց տարաւ մահի ու թռաւ պատասխանատւութիւնից:
Պատերազմից անցել է արդէն մէկ
տարի, բայց որեւէ հարց չի ստացել
իր պատասխանը. պէտք է սկսւի
մեծ քննութիւն ու դա պէտք է սկսւի
2018 թւականի իշխանազաւթումից:
Քանի դեռ պատերազմի վերաբերեալ
հարցերը չեն ստացել պատասխան,
մեղաւորներն, պատասխանատուները,
մոդերատորները չեն կրել պատասխանատւութիւն, Հայաստանում մթնոլորտը չի թուլանալու: Հարցերը գնալով աւելանում են: Թերեւս մէկ կարեւոր հարց է իր պատասխանը
ստացել՝ տեղի է ունեցել պլանաւորւած
պարտութիւն: Ու հիմա էլ են տեղի
ունենում պլանաւորւած խաղեր. մենք
անընդհատ տարբեր տեղերից տեղեկանում ենք նոր փաստաթղթի մասին, Էրդողանին ուղղւած խնդրանքի
մասին, պարզում ենք, որ լաւ էլ
հանդիպումներ են տեղի ունենում ու
գործարքներ մեր թիկունքում՝ ժողովըրդի թիկունքում:
Լաւ, ուրեմն հիմա, երբ իրաւական
համակարգը խուլ է եւ անգործունեայ,
կառավարիչները ցինիկ են, ի՞նչ պէտք
է անել. պէտք է ոտքի հանել հանրութեանը: Մեր երկրում կարող է որեւէ փոփոխութիւն լինել հանրային
ճնշման արդիւնքում:
Ժողովուրդը պէտք է դուրս գայ
փողոց: Ժողովրդին պէտք է կարողանալ դուրս բերել փողոց»:
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գրասենեակի նախաձեռնութեամբ՝
հանդիպում թեմի երիտասարդների
եւ «Սաֆաթեկ» ընկերութեան
տնօրէնի հետ

Իրանում Իսլ. խորհրդարանում
Սպահանի եւ հարաւային իրանահայութեան պատգամաւոր Ռոբերտ
Բեգլարեանի գրասենեակի նախաձեռնութեամբ, չորեքշաբթի, նոյեմբերի 3-ի երեկոյեան ժամը 6:00-ին,
Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ. «Արարատ»
միութեան փոքր սրահում, հանդիպում կայացաւ Նոր Ջուղայի եւ Շահինշահրի հայ երիտասարդների ու
«Սաֆաթեկ» ընկերութեան տնօրէն
պրն. Գոլմոհամմադիի միջեւ։ Վերջնիս ընկերակցում էր նոյն ընկերութեան պատասխանատուներից
պրն. Նադալին։
Ծրագրի սկզբնական բաժնում,
կազմակերպիչներ՝ Վերգինէ Միրզախանեանը, Արգին Աբնուսեանն ու
Նարբէ Ջարդն Դաւուդը համառօտ
բացատրութիւններով հանդէս եկան
այս հանդիպման կազմակերպման
նպատակների շուրջ։ Վերոնշեալները սկզբում շնորհակալական խօսք
ուղղեցին Սպահանի հայոց թեմի Թեմական խորհրդին եւ Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ. «Արարատ» միութեան
Կենտ. վարչութեանը՝ նախաձեռնութեան իրականացման գործում ցուցաբերած հովանաւորութեան համար,
այնուհետեւ նշեցին. «Պատգամաւորըն իր խորհրդարանական գործունէութեանը զուգընթաց՝ երիտասարդներին առաւել չափով սատարելու
նպատակով, համագործակցութեան

եզրեր է առաջացրել «Սաֆաթեկ» արագացուցիչ ընկերութեան հետ, որպէսզի ընկերութիւնը հայ երիտասարդներին օժանդակութիւն ցուցաբերի նորանոր գաղափարներ ստեղծելու եւ դրանք ի կատար ածելու
հարցերում։ Ստարտափ ստեղծելու
համար սովորաբար պահանջւում
են տարբեր մասնագիտութեամբ անձինք եւ խոշոր ներդրումներ, սակայն
նշւած համագործակցութեան շնորհիւ ոչ միայն աջակցութիւն է ցուցաբերւելու գերազանց գաղափարներ
ունեցող անհատներին, այլեւ նրանց
տրամադրւելու են ռեսուրսներ, իսկ
անհրաժեշտ պարագայում համապատասխան մարդուժ՝ գաղափարն ի-

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 226 (23965)

Հ. Ուս. «Չհարմահալ»
միութիւնը նշեց
իր 91-րդ տարեդարձը

րագործելու համար»։
Շարունակութեան մէջ «Սաֆաթեկ»-ի տնօրէնը բացատրեց ընկերութեան նպատակների եւ գործունէութեան մասին։ Նա ընդգծեց, որ
իրենց կենտրոնը հովանաւորում եւ
օժանդակում է բոլոր նրանց, ովքեր
բացայայտելով շուկայի պահանջները, հանդէս են գալիս նոր գաղափարներով ու ստեղծագործական
նախագծերով եւ փորձում են զարգացնել ու առեւտրականացնել այդ
շրջագծում ծառայութիւնները։
«Ընկերութիւնը մասնագէտ բիզնես-խորհրդատուների
համագործակցութեամբ, փորձում է նպաստաւոր պայմաններ ստեղծել ստարտափ-

ների ձեւաւորման ուղղութեամբ, իսկ
հարկ եղած պարագայում օգտւում
է (Cidco holding)-ի գործընկերների
մասնագիտական կարողութիւններից՝ միջազգային ու երկրի մակարդակով համապատասխան կապեր առաջացնելու եւ ի մասնաւորի
ֆինանսաւորման աղբիւրներ ապահովելու համար»,- աւելացրեց ընկերութեան տնօրէնը:
Յաջորդիւ երիտասարդները ներկայացրին իրենց մասնագիտական
մտայղացումներն ու գաղափարները, որի արդիւնքում ոչ միայն մեծ
հետաքրքրութիւն առաջացաւ ընկերութեան տնօրէնի մօտ, այլեւ նա
խոստացաւ ընկերութեան կողմից
անվճար կերպով մասնագէտ խորհըրդատուներ տրամադրել՝ Զբօսաշըրջիկութեան եւ Ճարտարապետութեան ոլորտներում աշխատող հայ
երիտասարդների հետ մասնագիտական նիստեր իրականացնելու եւ
առկայ գաղափարները զարգացնելու համար:
Հանդիպման աւարտին հետագայ
քայլերը ծրագրելու համար որոշւեց
հնարաւորութիւն ստեղծել, որպէսզի
հայ երիտասարդները ճանաչողական այցելութեամբ ներկայ գտնւեն
«Սաֆաթեկ» ընկերութիւնում՝ աշխատող խմբերին եւ աշխատանքային
ձեւաչափերին առաւել ծանօթանալու նպատակով։
Թղթակից (Նոր Ջուղա)

2021 թ. հոկտ. 12-ին լրացաւ
Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան
հիմնադրման 91-րդ տարեդարձը:
Միութիւն, որն իր 91 երկար տարիների գործունէութեան ընթացքում իրանահայութեան ազգային,
կրթական եւ հասարակական ծիրում գործող գաւառական միութիւններից մէկն է եղել, որը
պատրաստւում էր 2020-ին արժանաւոր կերպով նշելու եւ տօնելու իր գործունէութեան 90-ամեայ յոբելեանը: Սակայն աշխարհում բռնկւած համաճարակի եւ
ստեղծւած իրավիճակի բերումով
յետաձգւեց բոլոր այն միջոցառումներն ու ձեռնարկները, որոնք
նախատեսւել էին նախօրօք եւ ամիսների ընթացքում:
2021 թ. հոկտեմբերի 22-ի երեկոյեան Հ. Ուս. «Չհարմահալ»
միութեան «Յ. Թումանեան» սրահում, եւ նոյն միութեան կենտրոնական վարչութեան նախաձեռնութեամբ ու կազմակերպութեամբ
տեղի ունեցաւ միութեան 91-րդ
տարեդարձը, միութենականների
ներկայութեամբ ու մասնակցութեամբ:
Միութեան հիմներգով բացւած
յայտարարւեց օրւայ հանդիսութիւնը, որից յետոյ ներկաները
մէկ րոպէ յոտնկայս լռութեամբ
յարգեցին Արցախի 44 օրեայ պատերազմում զոհւած նահատակների, եւ վախճանւած միութենականների յիշատակը:
Այնուհետեւ միութեան կենտրոնական վարչութեան նախագահ
Վազրիկ Յակոբեանը ողջոյնի խօսքըն ուղղեց ներկաներին, հակիրճ տեղեկութիւններ փոխանցելով միութեան անցեալի եւ սոյն

նստաշրջանի կատարած աշխատանքների վերաբերեալ, միեւնոյն
ժամանակ շնորհաւորելով միութեան հիմնադրման տարեդարձը:
Ապա վարչութեան նախագահը
հրաւիրեց միութեան վարչութեան
անդամ եւ փոխնախագահ՝ Հայրիկ Աղանեանին, որպէս օրւայ
հանդիսավար, ով նաեւ վարեց
օրւայ միջոցառումը:
Օրւայ պատրաստւած խմորեղէնի հատման պատիւը տրւեց
երէց միութենականներ՝ Յովիկ
Անդրէասեանին եւ Նորայր Փանոսեանին:
Ծրագիրը ընթացաւ ջերմ եւ
մտերմիկ մթնոլորտում:
Նշելի է, որ վերջին շուրջ երկու
տարւայ ընթացքում, ի բացառեալ
համաճարակի թէժ օրերին եւ
ստեղծւած պայմանների բերումով հանդերձ, Հ. Ուս. Չհարմահալ միութիւնը ունեցել է իր ներքին աշխատանքը: Կենտրոնական
վարչութեան անդամները շարունակաբար գումարել են իրենց
հերթական նիստերը, ամենօրեայ
ներկայութիւն ունենալով միութեան կենտրոնատեղիում, միեւնոյն ժամանակ բաց պահելով
գրասենեակը իր աշխատակազմով: Աշխատել է նաեւ միութեան
խոհանոցը, ըստ ճշտւած պետական սահմանումների եւ օրէնքների: Միութեանը կից «Կակաչ»
եւ «Ակունք» պարախմբերը եւս
շարունակում են կատարել իրենց փորձերը յարգելով առողջապահական կանոնները:
Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան
Կենտրոնական վարչութիւն
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նահատակւած հալէպահայ հերոսների
եւ բոլոր նահատակների յիշատակին
պատարագ է մատուցւել

«yerkir.am» - Նոյեմբերի 7-ին Հալէպի Ս. Աստւածածին եկեղեցում
Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Տ.
Մասիս եպս. Զօպուեանի հանդիսապետութեամբ տեղի է ունեցել հոգեհանգստեան արարողութիւն Արցախի պաշտպանութեան համար նահատակւած հալէպահայ եւ բոլոր
նահատակ հոգիների համար:
Ներկայ են եղել նահատակ հալէպահայեր՝ Յարութ Բանոյեանի, Մոսիկ Սեքլէմեանի եւ Յակոբ Ասթար-

ճեանի ընտանիքի անդամները, ՀՅԴ
Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ ՏէրԽաչատուրեանը, ՀՅԴ-ի եւ ՌԱԿ-ի
ներկայացուցիչները, Հայ Կաթողիկէ
համայնքի պետը, մխիթարեան հայրեր, Սիրիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամաւորներ, ՀՀ Մարդասիրական խմբի ներկայացուցիչներ,
Ազգային Կենտրոնական վարչութեան
եւ Բերիոյ թեմի ազգ. վարչութեան,
մարմինների, ՀՄԸՄ-ի եւ «Համազգային»-ի Կենտրոնական վարչութեան,
միութիւնների ներկայացուցիչներ եւ

հայազգի ներկայացուցիչներ՝ Դամասկոսից, Լաթաքիայից, Ղամիշլիից եւ
Քեսաբից:
Արցախի 44-օրեայ պատերազմի
առաջին տարելիցի առիթով, Սրբազան Հայրը իր պատգամը ուղղելով
վեր հանեց հայրենիքի համար նահատակութեան խորհուրդը: Սրբազան Հայրը դիտել տւեց, որ հայրենիքի ղեկավարի համար պատիւ
է շարունակել իր նախորդների ազատութեան համար պայքարի ուղին եւ ազգին ու հայրենիքին ծառայութիւնը՝ առաւել բարգաւաճ եւ
հզօր մի հայրենիք ունենալու հեռանըկարով: Նա անառակ որդու առակը մէջբերելով ներկայ հանգրւանում անհրաժեշտ համարեց հաշւետւութիւն իրականացնել՝ մեր սխալները տեսնելու եւ դրանք սրբագրելու

համար:
Մասիս եպիսկոպոսը յիշեց Արցախի մեր հազարաւոր նահատակներին եւ սիրիահայ երեք նահատակներին, որոնք Արցախի ազատութեան
համար հրաժեշտ տւեցին իրենց
տանը եւ ընտանիքին, գնացին պատերազմի դաշտ՝ պաշտպանելու
մեր իրաւունքներն ու ազգային արժէքները եւ նահատակութեամբ իրենց
գերագոյն սէրը արտայայտեցին հայրենիքի հանդէպ: «Եթէ անոնք չըլլային, այսօր պիտի գտնւէինք մահւան անդունդին եզրին»,- աւելացրեց
նա:
Սրբազան Հայրը յիշեց նաեւ սիրիական հայրենիքի ազատութեան
համար անցնող տարիներին իրենց
արիւնը թափած մեր ազգի նահատակ զաւակներին:

Նա իր խօսքը եզրափակեց նշելով. «Այս Սուրբ խորանի առջեւ,
Հալէպի պատմական այս քաղաքին
մէջ, եղբայրական մեր սէրը եւ մեր
ձեռքը կերկարենք հայրենիքի եւ
Արցախի մէջ ապրող, պայքարող եւ
տագնապող մեր ժողովուրդի զաւակներուն եւ հոսկէ կուխտենք հաւատարիմ մնալ նախնեաց կտակին,
հայրենիքին, ազատութեան, անկախութեան եւ Եռագոյն դրօշին»:
Պատարագից յետոյ Հալէպի ազգային գերեզմանատանը տեղի է ունեցել Շուշիի պաշտպանութեան մարտերում 2020-ին, նոյեմբերի 5-ին նահատակւած հերոսներ՝ Յարութ Բանոյեանի, Յակոբ Ասթարճեանի եւ
Մոսիկ Սեքլէմեանի անմահ յիշատակին նւիրւած յուշակոթողի բացման միջոցառումը:

միութեան քարոզչական աշխատանքներուն ընդհանուր պատկերը՝ նախապէս պատրաստւած հարցարաններու պատասխաններուն համադըրումով եւ վերլուծումով։
ՀՄԸՄ-ի դիմատետրի էջով ներկայացւած այս առաջին նիստին
յաջորդեց սեմինարին աշխատանոցներու բաժինը, ուր մասնակիցները առիթը ունեցան խմբակային
դրութեամբ ծանօթանալու մասնագիտական հետեւեալ երեք նիւթերէն մէկուն.- «Ազդու հաղորդակցութեան
հմտութիւններ»- զեկուցաբեր՝ Լուիզա Պապոյեան-Ազէզեան։
- «Ազդու լրագրութեան հմտութիւններ»- զեկուցաբեր՝ Նորա Բարսեղեան։
- «ՀՄԸՄ-ը, լուսանկարչութիւնն
ու վիդէօ նկարչութիւնը»- զեկուցաբեր՝ Նժդեհ Մկրտիչեան։
Աշխատանոցներու աւարտին,
մասնակիցները միացեալ նիստով

մը լսեցին իւրաքանչիւր խմբակի
ներկայացուցիչին զեկուցումը՝ փոխանցւած նիւթին գլխաւոր կէտերուն մասին, որմէ ետք կազմակերպիչ յանձնախումբի ատենապետ
Գէորգ Յակոբճեան ամփոփ գիծերով ներկաներուն պարզեց ՀՄԸՄ-ի
քարոզչական գործունէութեան նորաստեղծ ուղեգիծին նախագիծը՝
առ ի ուսումնասիրութիւն եւ մինչեւ սեմինարի յաջորդ նիստ՝ քըննութիւն։
Յայտնենք, որ սեմինարին երկըրորդ նիստը տեղի պիտի ունենայ շաբաթ, 13 նոյեմբերին, երեք
նոր աշխատանոցներով եւ քննարկումներով։

Համա-ՀՄԸՄ-ական քարոզչական
Առաջին առցանց սեմինարը

Շաբաթ, 5 նոյեմբերի յետմիջօրէին, ընթացք առաւ Համա-ՀՄԸՄ-ական քարոզչական Առաջին առցանց սեմինարը, կազմակերպութեամբ ՀՄԸՄ-ի Կենտրոնական
վարչութեան քարոզչական յանձնախումբին եւ մասնակցութեամբ
միութեան Շրջանային եւ Մեկուսի 26 շրջաններէն աւելի քան 50
քարոզչական պատասխանատուներու, վարչականներու եւ տեղեկատւութեան
արհեստագիտութեամբ զբաղող մասնագէտներու։
Սեմինարին բացումը կատարւեցաւ Հայաստանի եւ ՀՄԸՄ-ի
քայլերգներով։ Ապա, յանձնախումբի անդամ Նժդեհ Մկրտիչեան
հրաւիրեց Կենտրոնական վարչութեան քարտուղար եւ քարոզչական յանձնախմբի ներկայացուցիչ

Վիգէն Աւագեանը՝ փոխանցելու իր
խօսքը։
Վիգէն Աւագեան ՀՄԸՄ-ի Կենտրոնական վարչութեան անունով
պաշտօնական բացումը կատարեց
սեմինարին եւ ընդգծեց, որ միութեան պատմութեան մէջ աննախընթաց այս սեմինարը կու գայ
շեշտելու քարոզչական աշխատանքներու կարեւորութիւնը եւ այդ աշխատանքները համադրելու, հունաւորելու եւ աւելի մասնագիտական հիմերու վրայ դնելու անհրաժեշտութիւնը։ Սեմինարը կը ջանայ առաջին անգամ ըլլալով ի
մի բերել եւ արժեւորել միութեան
քարոզչական աւանդական եւ արդի բոլոր միջոցները (տպագիր մամուլ, հրատարակութիւններ, ռադիոկայանի եւ պատկերասփիւռի

հաղորդումներ, կայքէջեր, հասարակական ցանցեր եւ այլն) եւ ապահովել բոլորին ներդաշնակ ու
համակարգւած գործունէութիւնը՝
միութենական յստակ սկզբունքներու հիմամբ։
Իր խօսքին մէջ Վիգէն Աւագեան
շեշտեց, որ քարոզչութիւնը ինքնանպատակ չէ, ան կը ծառայէ
կատարւած աշխատանքներու լուսաբանման ճամբով անդամահաւաքի եւ ՀՄԸՄ-ի շարքերու խտացման։ «Լաւ անդամահաւաք կենթադրէ լաւ քարոզչութիւն, իսկ
լաւ քարոզչութիւնը կը պահանջէ
լաւ քարոզչական միջոց, ճիշտ եւ
սերտւած քարոզչական քաղաքականութիւն»,- ըսաւ ան։ Ապա, Աւագեան հաստատեց, որ մինչեւ
մօտիկ անցեալը կը խօսէինք ՀՄ
ԸՄ-ի սկաուտական եւ մարզական ուժին մասին, սեմինարին ներկայութեան պատկերը իրաւունք
կու տայ այսուհետեւ խօսելու նաեւ
ՀՄԸՄ-ի քարոզչական ուժին մասին, որուն բաղադրիչներն են այստեղ ներկայ միութենականները»։
ՀՄԸՄ-ի Կենտրոնական Վարչութեան խօսքին յաջորդեց «ՀՄԸՄ-ի
քարոզչական աշխարհը» ծանօթացնող տեսանիւթին ցուցադրութիւնը,
որմէ ետք կազմակերպիչ յանձնախումբի ատենապետ Գէորգ Յակոբճեան փաւըր-փոյնթով ներկայացուց
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ները ադրբեջանցիներ էին, միակ հայ ընտանիքը՝ իրենցը։
Լուռ, շունչներս պահած ճանապարհին էինք
նայում, ու յանկարծ երկու տարեկան տղաս
խախտեց լռութիւնը... Բոլորը զարմացած շըրջըւեցին դէպի մեզ ու սկսեցին փսփսալ, բայց
չվախեցանք. վախը սառել էր։ Վարորդը, որ
նախապէս տեղեակ էր մեր հայ լինելու մասին, սաստեց թուրքերին՝ ասելով, որ մենք
բանւոր դասակարգի մարդիկ ենք եւ մեղաւոր չենք այն ամենի համար, ինչ կատարւում է։
Լռեցին։

Հասանք Աղդամ, բոլորն իջան եւ աւտոբուսի
մէջ մնացինք մենք՝ ես, տղաս ու ամուսինս։
Վարորդը փոխեց տրաֆարետը ու շարժւեց
դէպի Ստեփանակերտ։
1992-ի պատերազմի ժամանակ աշխատում
էի կօշիկի գործարանում՝ որպէս հաշւապահ,
ապրում էինք շէնքի նկուղում... Ամուսինս կըռւում էր։ Այդ ժամանակ Շուշին թշնամու վերահսկողութեան տակ էր, եւ յաճախ էին այնտեղից ռմբակոծում մեզ։ Երեխաների հետ
տեղափոխւեցինք պապական գիւղ՝ Գանձասար, մինչ Շուշին կազատագրւէր։ Յետոյ արդէն վերադարձանք Ստեփանակերտ։
Ռումբերի պայթիւնի տակ վազում էի աշխատանքի. ընտանիքս սովի պիտի չմատնւէր։
Սաստիկ ցուրտ էր, ու 9 եւ 8 տարեկան աղջիկներս էին գնում փայտի կտոր ու տաշեղ
հաւաքելու... Երբեմն ցուրտը յաղթահարելու
համար իրար գրկած էինք քնում։ Պետութեան
տւած ալիւրից ցորեն էինք մաղում, վերմիշել
պատրաստում, չորացնում հէնց նկուղներում...
Պետութեան տւածը ալիւրը, ցորենն ու օճառն
էր, գիւղից էլ մի քիչ լոբի, եգիպտացորեն,
կարտոֆիլ ու պոպոք էինք բերել։ Իւղն այդ
պոպոքները ճզմելով էինք ստանում։
Պատերազմը մեր յաղթանակով վերջացաւ։
Ուրախ էինք։ Ամուսինս վերադարձաւ, անցանք
աշխատանքի, բայց այդպէս էլ հանգիստ կեանքի չվերադարձանք... Ամէն օր էլ լսում էինք
կրակոց, եւ չկար մի օր, որ սահմանին չվիրաւորէին կամ չսպանէին մէկին։ Այդպէս վախով քնում, արթնանում էինք...
2016-ի քառօրեայ պատերազմը դիրքերում
էր, բայց ես շատ լաւ էի հասկանում՝ սա սկիզբըն է, որ մի օր կը պայթի... Եւ 2020-ի սեպտեմ-

բերի 27-ին եղաւ այն, ինչից վախենում էի։
Յոյս ունէի, որ գոնէ միւս սերունդները չեն
տեսնի այն, ինչ տեսանք ես ու երեխաներս,
բայց փաստօրէն թոռներս էլ տեսան պատերազմը...
Ամէն սերունդ անցաւ այս արհաւիրքի միջով...
Մեր գնդում 18 տարեկան մի տղայ կար
Երեւանից, Ալիկ անունով։ Անօդաչուն մի օր
այնպէս հարւածեց խրամատին, որ Ալիկի
ոտքերը կտրեց... Ես կողքին էի. դողալով նա-

յեց ոտքերին, յետոյ սկսեց լացելով խնդրել, որ
հանեմ նրան այդտեղից։ Մինչ ես փորձում էի
խրամատից հանել նրան, գնդակների մի շարան թափւեց մեզ վրայ... Երբ գլուխս բարձրացրի, տեսայ՝ Ալիկը ձեռքերիս մէջ մահացել
է...
...Ամէն օր, երբ գլուխս դնում եմ բարձին,
յիշում եմ Ալիկին, ու զգացողութիւններս խառնըւում են իրար։ Դէպքեր շատ են եղել, բայց չեմ
կարողանում մոռանալ մի երեխայի, ով այդքան
շատ էր ուզում ապրել ու չհասցրեց... Մեծ
տղաս 16 տարեկան է. գիտակցութիւնը, որ
մի օր էլ ինքն է լինելու Ալիկի տեղը, վախեցնում է։ Բոլորն են վախենում պատերազմից.
պիտի գիժ լինես, որ չվախենաս։
...Պատերազմում այդպէս էլ չվիրաւորւեցի... Բայց, երբ տուն վերադարձայ, ընկերոջս
տան մուտքի մօտ մարդ նկատեցի, որ փորձում էր բացել դուռը. ուրախացայ, մտածեցի,
որ ինքն էլ է վերադարձել... Արագ բարձրացայ, տղամարդը նկատեց ինձ, վախեցած շըրջըւեց, բանալիով խփեց ճակատիս ու փախաւ։
Երբ ուշքի եկայ, հասկացայ, որ գող էր, վազեցի
հետեւից, բայց արդէն ուշ էր։ Ճակատս բացւել էր.
ծիծաղս եկաւ, որ ողջ պատերազմի ընթացքում
մի քերծւածք չստացայ, իսկ էստեղ... Լաւ է դեռ,
որ աչքս չհանեց։
Արիւնլւիկ զինւորներ, պայթած տներ, սարսափած աչքեր... Շատ բան եմ տեսել, բայց
չեմ վախեցել... Իսկ հիմա ամէն մի աղմուկից
վեր եմ թռչում։ Այդպէս վախից վեր թռայ նաեւ սեպտեմբերի 27-ի առաջին պայթիւնից։ Հասկացայ՝ պատերազմ է սկսւել։
Գիշերները, շունչս պահած, նայում էի
աստղերին, սպասում՝ շարժւելու են, թէ ոչ...
Վախենում էի, որովհետեւ շարժւող աստղերը

Իննան (Այիդայի աղջիկը)

Ճանապարհից չեմ վախենում. 1992-ի պատերազմից յետոյ զգացմունքներս կոշտացել
են... Վախենում եմ տեսարաններից, որոնց
մասին անվերջ պատմում են։ Այդպէս եղաւ,
երբ հասանք Շուշիի տակը. տեսայ օտար
անունով մեծ ցուցանակը՝ «Շուշա»... Տեսայ
թշնամական երկու դրօշները։ Ներսս աւիրւեց.
ուզում էի՝ երազ լինի տեսածս։ Շարժւեցինք,
բայց հայեացքս Շուշիից կտրել չեղաւ։
Հասանք իմ քաղաք՝ Ստեփանակերտ։ Երկու ամսւայ բացակայութիւնից յետոյ չէի հաւատում, որ հրապարակում եմ։ Քայլեցի դէպի
տուն. ինչքան մօտենում էի շէնքին, սիրտս աւելի ուժեղ էր խփում... Չգիտէի՝ ինչ եմ տեսնելու, ինչ է ինձ սպասւում։ Մի քանի պատուհաններից լոյս էր երեւում, մնացածը՝ մթութեան ու լռութեան մէջ... Երբ բացեցի դուռը,
աննկարագրելի զգացողութեամբ լցւեցի. ամէն
բան տեղում էր. միայն ննջասենեակի պատուհանն էր, որ հարւածից ընկել էր անկողնուս
վրայ... Տան բոլոր լոյսերը միացրի։ Ցուրտ
էր։ Գազ չկար։ Պատուհանից դուրս նայեցի... Փողոցում մարդ չկար։ Անբնական լռութիւն։
Երեք պատերազմ տեսած Այիդա Սարգըսեանն իր երկու տարեկան որդու հետ Բաքւի
հիւանդանոցում էր, երբ սկսւեց 1988-ի Արցախեան շարժումը... Միայն լրագրողների յայտնըւելուց եւ հարցերից հասկացաւ, որ պատերազմ է սկսւել։ Յետոյ զանգեց հայրը եւ ասաց, որ հնարաւորինս արագ վերադառնայ
Ստեփանակերտ... Ինքնաթիռով, որովհետեւ
ցամաքային ճանապարհն արդէն վտանգաւոր
էր։
Ստեփանակերտ գնացող աւտոբուսներ
չկային. նստեցին Աղդամ գնացողը. ուղեւոր-

ԳԱՅԻԱՆԷ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ
Նոյեմբերի 7, 2021 «4-plus»

Դաւիթը (Այիդայի փեսան)

37-ՐԴ ՖՐԷՅՄ

ԷՋ 6 - ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2021

ԱԹՍ-ներ էին ինձ համար...
Այս պատերազմը շատ աւելի վախենալու
էր միւսներից։
Հիմա իմ տանն եմ. ոչ վախ եմ զգում, ոչ էլ
անհանգստութիւն։
Ծանօթ մարդ համարեա չի մնացել. եղածները հիմնականում Հադրութից ու Շուշիից են։
Այնպիսի զգացողութիւն է, որ ուրիշ քաղաքում
եմ, դեռ չեմ ադապտացւել, ու ներսումս դատարկութիւն է...
Զգացողութիւն ունեմ, որ շուտով նորից
եմ թողնելու տունս, քաղաքս... Որ փախչելու
եմ ռումբերի պայթիւնի տակ... Բայց այս անգամ փախուստն էլ չի ստացւի, որովհետեւ
շրջափակման մէջ ենք բոլոր կողմերից։
Վատ սցենարի դէպքում (եթէ նորից պատերազմ սկսւի), արժէ դեղ առնել, որը սպանելու է մեզ, ու ամէն բան դրանով աւարտւի...
Իսկ լաւ սցենարի դէպքում... Ինձ համար
Ստեփանակերտն է լաւագոյն տեղը, որտեղ
ապրելու եմ։ Ինչ լինում է, թող լինի...
Տեքստի խմբագիր`
ԱՆՈՒՇ ՔՈՉԱՐԵԱՆ

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 226 (23965)
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«Մեր տղէրքին.....
(Շար. 2-րդ էջից)

որդիս՝ Արմանս, դեռ հոկտեմբերի սկզբին
ասում էր՝ մամ, իմացիր՝ այս հողերը եւ մեր
կեանքերը իշխանութիւնը նւիրել է Ադրբեջանին։ Իմ 23 տարեկան տղան ասում էր՝ ես
գնում եմ, որ տղաս չգնայ, չկռւի։ Եւ մեր բոլոր
տղաներն են գնացել, որ մենք ապրենք խաղաղ
երկնքի տակ։ Արմանս զոհւեց արտաքին եւ
ներքին թշնամիների կատարած քայլերի պատճառով։ Արմանը, Մխիթարն, Աբգարը, Հայկը,
մեր բոլոր տղաներն իրենց կեանքը տւեցին
յանուն հայրենիքի, իսկ մեզնից շատերը զլանում են ջանք գործադրել երկիրն այս իրավիճակից հանելու համար։ Շատերը վախենում
են աշխատանք կորցնելու, շատերը՝ պարգեւավճար, հասկանո՞ւմ էք՝ մեր տղէրքը չվախեցան կեանքը զոհել։ Հերոս նահատակների
հարազատների անունից կարող եմ ասել, որ
չենք թողնի, որ այս ամենն անցնի գնայ։ Հայկական նիւրնբերգեան դատավարութիւնը լինելու է, այլապէս մենք հայ լինելու իրաւունք
չունենք»,- նշեց նա։
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«Արժանապատւութեան....
(Շար. 1-ին էջից)

«Միակողմանի....
Իրանը՝....
(Շար. 1-ին էջից)

«դիտորդի» դիրքից հասնել այս նշանաւոր
միջազգային գիտական մարմնի «լիակատար
անդամի»:
Հիմնականում արեւմտեան բլոկի երկըրների կողմից ղեկավարւող այս գիտական
կոմիտէին անդամակցելու գործընթացի հետ
կապւած սահմանափակումների պատճառով,
Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւնն իր
դիւանագիտական գործողութիւններն ու խորհըրդակցութիւնները սկսել է 2011 թւականին Գլխաւոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշըրջանից եւ վերջապէս, վերջին տարիներին մի
քանի փուլ բանակցութիւններից յետոյ Գըլխաւոր ասամբլեայում հաստատւեց Իրանի
մշտական եւ լիիրաւ անդամակցութիւնը: Այս
տարւայ բանաձեւում մեր երկիրը հրաւէր է
ստացել, որ միջուկային մի գիտնականի ներկայութեամբ, մասնակցի «ԱՆԿՍԱՐ»-ի հանդիպումներին:

(Շար. 1-ին էջից)

գործօններ եւ հակամատրութիւններով միջամուխ երկրներում նւազեցնել կայուն խաղաղութեան հնարաւորութիւնները»:
ԻՍՆԱ-ի համաձայն՝ Թախթէ Ռաւանչին
ընդգծել է. «Հակամարտութիւնները աւելի արդիւնաւէտ կանխելու համար, պէտք է նկատի
առնւեն ու կարգաւորւեն հիմքում ընկած այլ
գործօնները, ներառեալ կլիմայի փոփոխութիւնը, օկուպացիան եւ արտաքին միջամըտութիւնը, ինչպէս նաեւ կառավարութիւնների միակողմանի գործողութիւնները, որոնք
երկարացնում են հակամարտութիւնը: Այս
առումով միակողմանի թշնամական միջոցների կիրառումը, ինչպիսին է Իրանի ժողովրդի նկատմամբ ԱՄՆ-ի միակողմանի
պատժամիջոցների կիրառումը, լուրջ հետեւանքներ է ունեցել հասարակութեան բոլոր
շերտերի բարեկեցութեան վրայ»: Նա նշել է.

«Մեր ....
(Շար. 1-ին էջից)

սարսափելի է. ինչպէս կարող եմ ես ապրել,
երբ գիտեմ, որ ինձ համար իմ սիրելի եղբայրները կեանքի գնով են վճարել:
Մենք, ազգովի լծւած լինելով հայրենական պատերազմի, տեսիլքն ու ակնկալիքը,
ձգտումը եւ ցանկութիւնը, մղումն ու զոհաբերութիւնը ունէինք միայն յաղթանակի ելք
տեսնելու: Դժբախտաբար մենք պարտութեան
դառն ճաշակն ունեցանք: Անկախ մեր կամքից, անկախ մեր ցանկութիւնից, անկախ մեր
տղաների՝ զոհաբերութեան մղւելու անյագ
ցանկութիւնից մենք պարտւեցինք:
Մեր պատմութիւնը դարձաւ մեր հերոսների անհատական պատմութիւնը եւ ոչ թէ
մեր հաւաքական նկարագիրը, մեր տղաների պատմութիւնը, ովքեր երբեք թիկունքով
չդարձան թշնամուն, այլ մեկնեցին յաղթանակի տեսիլքով:
Մենք իրենց, հէնց իրենց յաղթանակ ենք
պարտք, մենք իրենց երկիր ենք պարտք, մեր
գոյութեանն ենք պարտք երկիր:
Ովքեր չեն մտածելու սրա մասին ամէն
օր՝ առաւօտեան արթնանալիս կամ գիշերն

«Այս անօրինական գործողութիւնները, որոնք
լրջօրէն նւազեցրել են մարդկանց հիմնական
կարիքները բաւարարելու հնարաւորութիւնը,
յատկապէս COVID 19-ի դէմ պայքարի համար
անհրաժեշտ դեղամիջոցներին ու բժշկական
սարքաւորումներին հասանելիութիւնւը, սրում
են տնտեսական խնդիրները։ Միակողմանի
պատժամիջոցները նաեւ արգելք են հանդիսանում, որ տուժած երկրները օգտւեն
ֆինանսական ու զարգացման ռեսուրսները,
որոնք անհրաժեշտ են կայուն զարգացման
նպատակների
իրականացման
համար»:
Նրա հաւաստմամբ. «Այս կապակցութեամբ
մենք ընդգծում ենք, որ Անվտանգութեան
խորհուրդը պէտք է հաւատարիմ մնայ ՄԱԿ-ի
հռչակագրի սկզբունքներին ու նպատակներին եւ իր ջանքերը կենտրոնացնի բացառապէս այն իրավիճակների վրայ, որտեղ
վտանգւում է միջազգային խաղաղութիւնն ու
անվտանգութիւնը»:

անկողին մտնելիս (եթէ կարողանում են), եւ
իրենց աղօթքն ու մղումը եւ ինքնակրթութիւնը չպիտի լինի այդ պարտքը վերադարձընելը, նրանք ոչ գոյութիւն ունեն մեր կեանքում, ոչ էլ կապ ունեն մեր կեանքի հետ:
Ինչ ծանրութիւն կայ այսօր մեր ուսերին եւ
գիտակցութեան մէջ:
Ո՞րն է մեր երազը: Ի՞նչ երազ պէտք է ունենայ հայ մարդը՝ մեծ տուն ունենա՞լ, մեծ
մեքենայ ունենա՞լ, լաւ հաց ունենա՞լ, լիքը
սառնարան
ունենա՞լ:
Սրա հետ չպիտի կապւած լինեն մեր
երազները, սրանք յարակից երեւոյթներ են,
որոնք մի օր կը լինեն, մի օր չեն լինի:
Մեր երազները կապւած պիտի լինեն
Հայրենիք վերադարձնելու հետ, արժանապատւութեամբ ապրելու հետ, հայի նկարագիրը,
որի մէջ կեղծիք ենք դրել, սուտ ենք դրել,
ինքնաարդարացում ենք դրել, այս նկարագիրը մաքրելու հետ, մեր եղբայրութեան
հետ, մեր՝ մէկ տեսիլք ունենալու հետ, մէկ
հայեացք, մէկ սէր, մէկ աղօթք, մէկ հաւատք, մէկ
ճանապարհ, մէկ տուն ունենալու հետ:
Սա է մեր տղաների պատգամը: Ես ամէն օր
իրենց այդպէս եմ լսում»:

«Եթէ Նիկոլ Փաշինեանն առանց որեւէ
մէկի հետ խորհրդակցելու, շրջանցելով ՀՀ
Սահմանադրութիւնը, միանձնեայ որոշումով,
բանակը 15 կլիոմետր յետ է քաշել Հայաստանի սահմաններից, տւել է Շուշին ու
Հադրութը, Սոթքի մի մասը, Շուրնուխի կէսը,
Գորիս-Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրը,
ի՞նչ երաշխիքներ կան, որ վաղը նոր զիջումների չի գնալու կամ պաշտօնապէս չի
ճանաչելու այժմեան սահմանները: Այսօր Նիկոլ Փաշինեանը որդեգրել է մի քաղաքականութիւն, առ այն, որ յանձնի այն ամէնը, ինչ ուզում են թուրքերն ու ադրբեջանցիները եւ ամբողջ պատասխանատւութիւնը գցի Ռուսաստանի վրայ, իսկ ինքը շարունակի իշխանութեան ղեկին մնալ»:
«Թէ բանակցութիւնների սեղանի շուրջ
նստածներն ի՞նչ որոշումներ են կայացնելու,
չափազանց կարեւոր է ու օրհասական. թէ
բանակցութիւնների սեղանին ո՞վ է նստած
լինելու մեր կողմից, կրկնակի կարեւոր է:
Տայ Աստւած, որ նոր զիջումների ու նոր
պարտւածութիւնների ականատեսը չլինենք
… Փաշինեանի վարչապետ մնալու ամէն օրը
վճարւում է Հայաստանի Հանրապետութեան
հաշւին՝ մեր երկրի ինքնիշխանութեան, արժանապատւութեան եւ ապագայի հաշւին»:
Վերջում ցուցադրւեց «Հայաստան» դաշինքի անդամ Գեղամ Մանուկեանի պատգամի տեսանիւթը՝ ուղղւած Նոր Ջուղայի
համահաւաքի
մասնակիցներին:
Պատգամում ասւած էր. «Ողջ հայութիւնը 30 տարիներ է, որ ամէն ինչ դրել է յանուն Արցախի, եւ Արցախի Հանրապետութիւնն արդիւնքն էր այդ 30-ամեայ պայքարի, որով հպարտանում էինք բոլորս: Մինչեւ այդ դաւադիր հարւածը, որը կոտրեց
բոլորիս մէջքը»:
Նա շարունակութեան մէջ անդրադարձ
կատարելով անցնող մէկ տարւայ ընթացքում հայրենիքում եւ սփիւռքում իրականացւող դիմադրութեան զանազան ակտերին, ասաց. «Դիմադրութիւնը պէտք է դառնայ
համաժողովրդական. ամէն ոք պէտք է իրեն
համարի դիմադրութեան ղեկավար: Հայաստանի դէպքում պէտք է փորձենք համոզել
մոլորութեան մէջ գտնւող մեր հարեւաններին ու մերձաւորներին: Պէտք է մոլորւած
մտքերից հանենք այդ կեղծ հաւատքն ու
թոյնը… Պէտք է դիմագրաւենք Արցախի հայաթափմանը, քանի որ առանց հայ բնակչութեան Արցախն այլեւս Արցախ չէ: Իրականում համահայկական այս դիմադրութիւնը,
որը նոր թափ պէտք է ստանայ գալիք օրերի,
շաբաթների եւ ամիսների ընթացքում, նաեւ
դիմադրութիւն է յանուն տարածաշրջանի
կայունութեան եւ տարածաշրջանում թշնամական նոր երեւոյթների բացակայութեան»:
Նա իր խօսքի աւարտին աւելացրեց.
«Վստահ եմ, որ այս դիմադրական շարժումը
թափ է ունենալու. միայն իւրաքանչիւր ոք
պէտք է մաս դառնայ այս համահայկական
դիմադրութեանը»:
Թղթակից (Նոր Ջուղա)

