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Ազգային, հասարակական, քաղաքական

Պուտինը
Փաշինեանի հետ
քննարկել է հայադրբեջանական
սահմանի հետ
կապւած իրավիճակը

«168.am» - Հայկական կողմի նախաձեռնութեամբ ՌԴ նախագահ
Վլադիմիր Պուտինն ու Փաշինեանը
քննարկել են իրավիճակը՝ հայ-ադրբեջանական սահմանում մի շարք միջադէպերով պայմանաւորւած: Այդ
մասին տեղեկացնում է Ria.ru-ն:

ՀՀ Անվտանգութեան
խորհրդի արտահերթ
նիստ

«ԱԼԻՔ» - Երէկ Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորութեամբ տեղի է
ունեցել ՀՀ Անվտանգութեան խորհըրդի արտահերթ նիստ:
Վարչապետը նիստի սկզբում
անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծւած իրավիճակին եւ ապա հանդէս եկել յայտարարութեամբ, որում մասնաւորապէս ասւած է.
«Տեղի ունեցողին կարող է տրւել
միայն մէկ գնահատական. սա ուղիղ
ագրեսիա է Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնիշխան տարածքի
նկատմամբ:
Սոյն թւականի մայիսի 12-ին
մեկնարկած ագրեսիւ գործողութիւնների հետեւանքով Ադրբեջանն օկուպացրել է Հայաստանի շուրջ 41
քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան
տարածք:
Միջազգային հանրութեան մեր
(Շար. 8-րդ էջում)

ԱԽ քարտուղարն
հանդիպել է Իրանի
դեսպանի հետ
Քննարկւել է հայադրբեջանական
սահմանին տիրող
իրավիճակը

«news.am» - Նոյեմբերի 16-ին ԱԽ
քարտուղար Արմէն Գրիգորեանը հանդիպել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրիին:
Այս մասին «news.am»-ին յայտնել են
Անվտանգութեան խորհրդի գրասենեակից:
Հանդիպման սկզբում ԱԽ քարտուղարը ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող օպերատիւ մարտավարական իրավիճակը:
Զրուցակիցների ուշադրութեան
կենտրոնում են եղել նաեւ տարածաշըրջանային անվտանգութեան ու
խաղաղութեան, ենթակառուցւածքների ապաշրջափակման հարցերը:
Երկուստեք համոզւածութիւն են
յայտնել, որ հնարաւորինս շուտ կարելի է նւազեցնել սահմանային լարւածութիւնը եւ սկսել խաղաղ կարգաւորման գործընթացը:
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Իրանի ու Ռուսաստանի
նախագահները դէմ են
տարածաշրջանի երկրների
սահմաններում որեւէ
փոփոխութեան
Իրանի ու Ռուսաստանի նախագահները, երէկ իրենց հեռախօսազըրոյցի ընթացքում անդրադառնալով
երկու երկրների համատեղ դիրքորոշումներն ու տեսակէտները երկկողմանի, տարածաշրջանային ու միջազգային հարցերի կապացութեամբ,
շեշտել են երկարատեւ համագործակցութեան համապարփակ փաստաթղթի վերջնականացման անհրաժեշտութիւնը:
Նախագահական կայքէջի համաձայն՝ Իրանի նախագահ այաթ. Սէյէդ
Էբրահիմ Ռէյիսին ողջունելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախօսակապի կապակցութեամբ, Իրանի պատրաստակամութիւնն է յայտնել Ռուսաստանի հետ
(Շար. 8-րդ էջում)

ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարարութիւն.

«Ռուսական կողմի միջնորդութեամբ
կրակը դադարեցւել է»

ԵՐԵՒԱՆ, 16 նոյեմբերի - Sputnik.
Ռուսական կողմի միջնորդութեամբ
ձեռք բերւած պայմանաւորւածութեան
համաձայն՝ երէկ՝ ժամը 18:30-ից ՀՀ
արեւելեան սահմանագօտում կրակը
դադարեցւել է, իրադրութիւնը յարաբերականօրէն կայունացել է:
Այս մասին յայտնել են ՀՀ
Պաշտպանութեան նախարարութիւնից:
Յիշեցնենք, որ նոյեմբերի 16-ին,

ժամը 13:00-ի սահմաններում, Ադրբեջանի ԶՈւ ստորաբաժանումները
յարձակում են գործել սահմանի
տւեալ
ուղղութեամբ
տեղակայւած հայկական դիրքերի վրայ:
Հակառակորդը կիրառել է նաեւ
հրետանային միջոցներ, զրահատեխնիկա եւ տարբեր տրամաչափի հրաձըգային զինատեսակներ:
Հայկական կողմի պատասխան
(Շար. 8-րդ էջում)

Հայոց Եկեղեցին յորդորում է
աշխարհասփիւռ իր զաւակներին՝
զօրավիգ լինելու Հայրենիքին եւ
կարելին ի գործ դնելու

Արամ Ա.

«Թշնամին արհամարհելով
մարդու իրաւունքների հիմնարար
սկզբունքները՝ շարունակում է
Հայաստանի նկատմամբ ոճրային
արարքները»

«168.am» - Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածինը խոր անհանգստութեամբ է հետեւում Հայաստանի
Հանրապետութեան արեւելեան
սահմանին Ադրբեջանի կողմից
սանձազերծւած մարտական գործողութիւններին, որոնք սպառնում
են վերաճելու լայնամասշտաբ
պատերազմի։ Ադրբեջանը, անտեսելով 2020 թ. նոյեմբերի
9-ի եռակողմ յայտարարութեան պայմանները, նոր
յաւակնութիւններ է դրսեւորում այս անգամ Հայաստան
պետութեան ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ։
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կոչ է
անում միջազգային հանրութեանը, միջեկեղեցական ու
միջկրօնական կառոյցներին եւ Քոյր Եկեղեցիների

«168.am» - Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոս Արամ Առաջինը հանդէս է եկել յայտարարութեամբ՝
անդրադառնալով Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետեւանքով
ստեղծւած սահմանային իրավիճակին:
Արամ Առաջինը «ֆէյսբուք»-ի իր
պաշտօնական էջում գրել է, որ ներկայ կացութեան մէջ,

(Շար. 8-րդ էջում)

(Շար. 8-րդ էջում)

Հայաստանի դաշնակիցների եւ
բարեկամ նկատւող երկրների լռութիւնը
տարօրինակ է

ՀՅԴ Ազատամարտիկների
յանձնախմբի
յայտարարութիւնը
Պատրաստ լինել կազմակերպւած
մեկնել Հայրենիքը պաշտպանելու
(Տես 8-րդ էջում)

www.alikonline.ir

ՀՅԴ Բիւրոյի
յայտարարութիւնը

Այսօր եւս մէկ անգամ Հայաստանն ու հայութիւնը ականատես
եղան Ադրբեջանի արհեստածին Հանրապետութեան նկրտումներին,
որին, ցաւօք, զոհ գնացին մեր ազգի
արիագոյն տղաները, բռնագրաււեցին պետութեան տարածքներ։ Ո՛չ
միայն աշխարհը գիտի, այլ ամենից
լաւ հէնց ինքը՝ Ադրբեջանն է գիտակցում, որ եթէ չլինէին ու չլինեն
շահագրգիռ տարբեր երկրների ու
ուժերի անմնացորդ հովանաւորութիւնը՝ ինքը ոչինչ է հայ զինւորի
բազկի առջեւ։
Հայութիւնը՝ ի Հայաստան եւ ի
Սփիւռս աշխարհի, պարտաւոր է
ազգային բարձր գիտակցութեամբ
համախմբւել, բռունցք դառնալ, բոլորանւէր աջակցել հայոց բանակին
եւ ամենուրեք պաշտպանել Հայաստանի եւ հայութեան շահերը՝
ընդդէմ Ադրբեջանի, Հայոց Ցեղասպանութիւնն իրականացրած եւ
մեր հայրենիքի մեծ մասը զաւթած
Թուրքիայի եւ նրանց տարատեսակ
հովանաւորների։ Ազգային միասնականութեամբ պէտք է մերժել ՀՀ
իշխանաւորների կողմից Հայաստանի պետութեան ազգային եւ
հայութեան շահերի դէմ՝ թշնամիների հետ ստորագրւած ցանկացած նոր փաստաթուղթ։
Խոր ցաւով ենք արձանագրում
կրկին, որ Հայաստանի եւ հայութեան գլխին եկած վերջին պատուհասը՝ արդիւնքն է ՀՀ իշխանութեան տհաս, անհեռատես, պարտւողական եւ մեծամիտ մտայնութեան
եւ քաղաքականութեան, որը ոչ
միայն անընդունելի, այլ դատապարտելի է։ Պէտք է վերջ տալ ազգը
պառակտելու քաղաքականութեանը,
ինչպէս նաեւ՝ արտաքին դաշնակիցների ու գործընկերների հետ երկիմաստ եւ ոչ-պատշաճ ընթացակարգերով յարաբերւելու վարքագծին։
Պէտք է մանաւանդ յետ կանգնել
թշնամիների հետ զիջողական, հայրենավնաս քայլերից։
Կոչ ենք ուղղում բոլոր արդարամիտ ու տարածաշրջանի իսկական խաղաղութեամբ նախանձախընդիր պետութիւններին դատապարտել Ադրբեջանի յարձակումները Հայաստանի վրայ եւ քայլեր
ձեռնարկել դրանց առաջն առնելու
համար։
Կոչ ենք ուղղում ՄԱԿ-ին, Ընկերվար միջազգայնականին եւ միջազգային Մարդկային իրաւանց
բոլոր կազմակերպութիւններին, եթէ
տակաւին հաւատարիմ են իրենց
արժէքներին եւ յայտարարած
(Շար. 8-րդ էջում)

0
9
Միջազգային հանրութիւնը չպէտք
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է անտարբեր մնայ Ադրբեջանի
ոտնձգութիւնների նկատմամբ
Փաշինեանը զրուցել է
Եւրոխորհրդի նախագահի հետ

«168.am» - Հայ-ադրբեջանական
սահմանին տիրող իրավիճակը քննարկւել է Նիկոլ Փաշինեանի ու Եւրոխորհրդի նախագահ Շառլ Միշէլի
հեռախօսազրոյցի ընթացքում: Այն
տեղի է ունեցել վերջնիս նախաձեռնութեամբ:
Եւրոխորհրդի նախագահը խոր
մտահոգութիւն է յայտնել ստեղծւած
իրավիճակով եւ անթոյլատրելի հա-

մարել ռազմական գործողութիւնների
հետագայ ծաւալումը:
Ըստ աղբիւրի՝ վարչապետը նշել է,
որ Ադրբեջանի իշխանութիւնները
միտումնաւոր գնում են իրավիճակի
սրման՝ նպատակ ունենալով վիժեցնել 2020 թւականի նոյեմբերի 9-ի եւ
2021 թւականի յունւարի 11-ի պայմանաւորւածութիւնների կատարումը:
Նիկոլ Փաշինեանը ընդգծել է, որ միջազգային հանրութիւնը չպէտք է

անտարբեր մնայ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ոտնձգութիւնների նկատմամբ:

ՀԱՊԿ–ը մեկնաբանել է հայ-ադրբեջանական
սահմանի լարւածութիւնը
«168.am» - ՀԱՊԿ քարտուղարութիւնը Ադրբեջանի հետ սահմանին
տեղի ունեցած սրացման հետ կապւած օգնութեան մասին պաշտօնական դիմում Հայաստանից չի ստացել,
«ՌԻԱ Նովոստի»-ին է յայտնել ՀԱՊԿ
մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնետդինովը:

«ՀԱՊԿ-ում ուշադիր հետեւում են
իրավիճակին: Պաշտօնապէս որեւէ
դիմում հայկական կողմից քարտուղարութիւնը չի ստացել: Կարծում
ենք, որ հակամարտութիւնը պէտք է
լուծւի միայն խաղաղ քաղաքական եւ
դիւանագիտական ճանապարհով»,ասել է նա:

ՀՅԴ Հայ Դատի Եւրոպայի գրասենեակ.

«Կոչ ենք անում
քաղաքական ճնշում իրականացնել
Ադրբեջանի բռնապետական
իշխանութիւնների վրայ»

ՀՅԴ Հայ Դատի Եւրոպայի գրասենեակը հաղորդագրութիւն է տարածել Հայաստանում ստեղծւած պատերազմական իրադրութեան վերաբերեալ:
Նոյեմբերի 16-ին՝ ժամը 13:00-ի սահմաններում, ադրբեջանական զինուժի ստորաբաժանումները յարձակման են անցել Հայաստանի Հանրապետութեան արեւելեան սահմանի
ուղղութեամբ: Ադրբեջանի զինւած
ուժերը մայիսի 12-ից ներթափանցել են
Հայաստանի ինքնիշխան տարածք:
Այս յարձակումն ամենալարւածն է
եղել 2020 թւականի Արցախեան պա-

տերազմից յետոյ: Այս յարձակումները
յստակ ցոյց են տալիս, որ Ադրբեջանը
հաւատարիմ չէ տարածաշրջանում
խաղաղութեանն ու կայունութեանը,
եւ ակտիւօրէն ռազմական ագրեսիա
է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետութեան դէմ:
Կոչ ենք անում միջազգային հանրութեանը, մասնաւորապէս ԵՄ-ին,
օգտագործել իրենց ունեցած բոլոր
լծակները՝ Ադրբեջանի բռնապետական իշխանութիւնների վրայ քաղաքական ճնշում գործադրելու համար՝
յարգելու Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքային ամբողջակա-

Հայաստանի սահմանի արեւելեան ուղղութեամբ Ադրբեջանն անցել
է լայնամասշտաբ յարձակման՝ խախտելով միջազգային նորմեր, գործելով պատերազմական նոր յանցագործութիւններ: Ունենք մարդկային,
տարածքային եւ ռազմական կորուստներ:
Համազգային ուժերով եւ համախըմբումով թշնամու առաջխաղացման կասեցումն ու նրան Հայաս-

տանի ինքնիշխան տարածքից դուրս
շպրտելը հրատապ անհրաժեշտութիւն է:
Նիկոլ Փաշինեանի իշխանութիւնը
բերել եւ բերում է զոհեր, տարածքային
կորուստներ, պառակտում, քաոս:
Իրավիճակի ամբողջական հանգուցալուծումն այս իշխանութիւնների հեռանալն է: Նիկոլ Փաշինեանի
հրաժարականին պէտք է յաջորդի
բոլոր կարող ուժերի համախմբմամբ՝
նոր կառավարութեան ձեւաւորումը
եւ արտաքին ու ներքին խնդիրների

նութիւնը:

ՀՅԴ Հայ Դատի Եւրոպայի
գրասենեակ
«arfd.am»

լուծման քաղաքականութեան ապահովումը:
«Հայաստան» դաշինք
«arfd.am»

«Հայկական հողի վրայ Ադրբեջանի
բռնութեան էսկալացիան անընդունելի է»

«Հայաստանի դէմ մահաբեր բռնութիւնների այս աճը կը շարունակւի, եթէ
ԵԱՀԿ-ին կից ԱՄՆ առաքելութիւնը,
Պետդեպարտամենտն ու միջազ-

«ԱԼԻՔ» - Իրան-Հայաստան առեւտըրային համատեղ պալատի նախագահ Հերւիկ Եարիջանեանը իրանական ԶԼՄ-ներից՝ «Մեհր» լրատւականին տւած հարցազրոյցում կարեւորել է ստեղծւած իրավիճակի
ճիշտ գնահատման փաստը առեւտըրային ոլորտի գործարարների
շրջանակում եւ յայտնել, որ Իրանի
տնտեսական ակտիւիստների ու
երկու երկրների գործարար շրջանակների համատեղ ջանքերով իրականացման շեմին է առեւտրա-արդիւնաբերական աւանի կառուցման
նախագիծը:
«Փորձում ենք հարթակ տրամադըրել Իրանի եւ Հայաստանի գործարար շրջանակներին համատեղ
ներդրումներ անելու եւ ապրանքներ արտադրելու համար՝ հեռաւոր
շուկաներ ներթափանցելու նպատակով, ինչպիսիք են եւրոպականը,
կամ նոյնիսկ Կանադական շուկաները՝ օգտագործելով Հայաստանին տրամադրւած մաքսային 4-տոկոսի նւազագոյն հարկի հնարաւորութիւնը»:

Նա յաւելել է. «Պատմականօրէն
նախկին Խորհրդային Միութեան
փլուզումից յետոյ, հայկական շուկայում յայտնւեց Իրանից ներկրւած
անորակ ապրանքատեսակներ, որի
հետեւանքով կորաւ իրանականի
նկատմամբ շուկայի վստահութիւնը:
Եւ բնական է, որ մեզ փոխարինելու
եկան այլ երկրներ: Սակայն այսօր
իրանական արտադրանքը ե՛ւ մրցունակ է, ե՛ւ որակով բարձր, իսկ
գնային առումով կարող է առաւել
մատչելի լինել սպառողի համար:
Սա մենք համարում ենք մեր առաւելութիւնը հեռահար նպատակների
համար»:

«Գիւմրիում ռուսական
102-րդ ռազմաբազան
մարտական
պատրաստութեան է
բերւել»

«Սիւնիքում ստեղծւած իրավիճակի հետ կապւած մեր զինւորականները մարտական պատրաստութեան են բերւել: Նրանց համար,
ովքեր կը ցանկանան յանդիմանել մեզ
գաղտնի տւեալների տարածման համար, նշում ենք, որ տարօրինակ կը
լինէր, եթէ այլ կերպ արւէր: Սա
մեր անմիջական պատասխանատւու-

թեան ոլորտն է, հրամանատարները
գործում են խստօրէն կանոնադըրութեան համաձայն:
Նման իրավիճակում բացարձակապէս ցանկացած ռազմական կառոյց պէտք է մարտական պատրաստութեան բերւի»,- ասւում է հաղորդագրութեան մէջ:

ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն հրատապ
նիստեր են հրաւիրել
«news.am» - Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութիւնն ու «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութիւնն
այսօր հրատապ նիստեր են հրաւիրել՝ կապւած երկրում ստեղծւած
իրավիճակի, Արդբեջանի սկսած լայնածաւալ յարձակման փաստի հետ:

գային հանրութիւնն անյապաղ եւ
վճռական դիւանագիտական քայլեր
չձեռնարկեն:
Պնդումները, թէ երկու կողմերն էլ
մեղաւոր են, անտեսում են այն
փաստը, որ ադրբեջանական զօրքերը գրոհում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը եւ ահաբեկում անմեղ
բնակիչներին:
Սա միջազգային իրաւունքի նպա-

«Ստեղծւել են
բանկային,
գիւղատնտեսական եւ
արտատարածքային
ֆերմերային
առումով համատեղ
գործունէութեան մեծ
առիթներ»

«168.am» - Գիւմրիի 102-րդ ռուսական ռազմաբազան մարտական
պատրաստութեան է բերւել: Ռուսական ռազմաբազան տագնապի ազդանշանով է պատրաստութեան բերւել: Այս մասին յայտնում են Գիւմրիում @wargonzo նախագծի աղբիւրները:

ԱՄՆ կոնգրեսական.

«168.am» - Հայկական հողի վրայ
Ադրբեջանի բռնութեան էսկալացիան
անընդունելի է: Այս մասին «twitter»-եան
իր էջում գրել է ԱՄՆ Դեմոկրատական
կուսակցութեան անդամ, կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնը:

Հերւիկ Եարիջանեան.

«Wargonzo».

«Հայաստան» դաշինքի
յայտարարութիւնը
Սիրելի հայրենակիցներ,

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 232 (23971)

տակաուղղւած խախտում է, որը
միայն կոգեւորի Ալիեւին, եթէ նրան
չկանգնեցնեն»,- յայտարարել է ամերիկացի կոնգրեսականը:

ԲՀԿ-ն Գագիկ Ծառուկեանի գլխաւորութեամբ քաղխորհրդի նիստ է
հրաւիրել:

Իսկ ՀՀԿ-ն գործադիր մարմնի
նիստ է հրաւիրել Սերժ Սարգսեանի
գլխաւորութեամբ:

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 232 (23971)

«Դրօշակ»-ի առաջնորդող.
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Իսրայէլի դերակատարութիւնը
44-օրեայ պատերազմի օրերին
եւ ոչ միայն
(Յօդւած 2)

Թուրք-իսրայէլական
համագործակցութիւնն`
ընդդէմ ընդհանուր թիրախների
«Դրօշակ»-ի նախորդ համարի
«Առաջնորդող»-ում
անդրադարձել էինք Իսրայէլի դերակատարութեանը Արցախի դէմ 44-օրեայ
պատերազմում եւ ընդհանրապէս
Ադրբեջանի անկախացումից յետոյ
այս երկու երկրների քաղաքական
ու յատկապէս ռազմական գործակցութեանը։ Փաստերն անառարկելիօրէն վկայում են, որ այս ողջ
ընթացքում Իսրայէլը ոչ միայն եղել է պատերազմող Ադրբեջանի
զէնքի գլխաւոր մատակարարներից
մէկը, այլեւ իր ներգրաււածութեան
չափով կարող է համարւել տւեալ
հակամարտութեան
մասնակից՝
ընդդէմ իր ազատութեան համար
պայքարող արցախահայութեան։
Հրեաները Ադրբեջանին ցուցաբերել ու ցուցաբերում է նաեւ լաբբիստական օժանդակութիւն տարբեր երկրներում եւ մասնաւորապէս
ԱՄՆ-ում ու Ռուսաստանում։
Իրականում այս համագործակցութիւնն աւելի ընդգրկուն է, եւ
դրա գլխաւոր մասնակիցներից մէկըն էլ Թուրքիան է։ Ինչ վերաբերում է թուրք-իսրայէլական համագործակցութեանը, ապա Արցախի դէմ ագրեսիային մասնակցութիւնը դարձել է այս երկու երկըրների միջեւ եղած լարւածութեան
յաղթահարման, փոխյարաբերու-

թիւնների ակտիւացման գործօններից մէկը։ Աւելին, «Newsru.co.il»-ի
վկայութեամբ, իսրայէլացի լրագըրող Բարաք Ռաւիդը «Axios» ամերիկեան պարբերականում, յղում
անելով Իսրայէլի բարձրաստիճան
պաշտօնեաներին, գրել է, որ այժմ
Թուրքիայի եւ Իսրայէլի բանակցութիւններում որպէս միջնորդ
հանդէս է գալիս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը: Նշւում է
նաեւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջէյհուն Բայրամովի եւ Իսրայէլի արտգործնախարար Գաբի
Աշկենազիի զրոյցի մասին, որի
ընթացքում շեշտւել է, որ, Բաքւի
կարծիքով, Իսրայէլի եւ Թուրքիայի
համար բարենպաստ ժամանակ է
երկխօսութիւն սկսելու համար:
Պատահական չէ, որ, 44-օրեայ
պատերազմից շատ չանցած, Ռեջեբ Թայիբ Էրդողանը յայտարարեց, թէ եկել է Իսրայէլի հետ
յարաբերութիւնների կարգաւորման պահը։ Նոյն՝ 2020 թ. դեկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած

մամլոյ ասուլիսում Թուրքիայի
նախագահը նաեւ ասել է. «Հետախուզութեան ոլորտում Իսրայէլի հետ մեր յարաբերութիւնները
երբեք չեն դադարել»։ Ի դէպ, այս
փաստը ինչ-որ չափով հաստատում է եւ այն ենթադրութիւնը, որ
տասնամեակի չափ ձգւած թուրքիսրայէլական լարւածութիւնը, որի
գլխաւոր պատճառներից մէկն էլ
իբրեւ թէ յանուն ողջ իսլամական
աշխարհի պաշտպանութեան Թուրքիայի կեցւածքն էր, մասնաւորապէս՝ Իսրայէլի հասցէին պարբերաբար հնչող կոշտ յայտարարութիւնները Պաղեստինի ժողովըրդի իրաւունքների մասին, չունէր լուրջ եւ խորքային բնոյթ։
Միաժամանակ՝ Անկարան զգուշանում էր Իսրայէլի հետ յարաբերութիւնների ջերմացումից, որպէսզի դրանով լարւածութիւն չըստեղծէր Թեհրանի հետ յարաբերութիւններում։ Արցախի դէմ նոր
ագրեսիան, սակայն, այնքան մեծ
խաղ էր, որի համար Թուրքիան
խաղասեղանին էր դրել քաղաքական մեծ խաղադրոյքներ։ Էրդողանը հաշւարկել էր նաեւ, որ
յաջողութեան դէպքում զգալիօրէն
կը մեծացնի Թուրքիայի ազդեցութիւնը Ռուսաստանի վրայ։ Հիմքեր կան պնդելու, որ դա նրան
յաջողւել է, թէեւ խաղը թելադրողը մնացել է Ռուսաստանը։ Վերջին հանգամանքը որոշակիօրէն

սահմանափակել է նոր ձեւաւորւող կոնֆլիկտային տարածաշրջանում Թուրքիայի, ինչպէս եւ Իսրայէլի մանեւրելու հնարաւորութիւնները, բայց եւ այնպէս, այսօրւայ
աշխարհի ամենանախաձեռնող ու
համարձակ քաղաքական գործիչը՝
Էրդողանը, երբեք կանգ առնողը
կամ սեփական ագրեսիւ ծրագրերից նահանջողը չէ։ Որ դա այդպէս
է, ցայտուն կերպով երեւում է
մեր սահմաններում ու Արցախի
շուրջ թուրք-ադրբեջանական ծաւալապաշտական նախաձեռնութիւններից ու յաւակնութիւններից։
Ռուսաստանը իր խաղաղապահներով դեռ երկար ժամանակ կարող է «սանձերն իր ձեռքում պահել», ինչին հակակշռելու համար
Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կարող
են միջնորդութեան խնդրանքով
դիմել Ամերիկայի հրեայ լաբբիստներին։ Այդ լաբբին մեծ յաջողութեամբ գործեց արցախեան վերջին պատերազմի օրերին։ ԱՄՆ-ի
Քուինսի քաղաքի պետական կա-

ռավարման ինստիտուտի քաղաքական դիտորդ Էլդար Մամեդովի
խօսքերով. «Ղարաբաղեան պատերազմում իսրայէլական լաբբին
ԱՄՆ-ում կարողացաւ չէզոքացնել
հայկական ազդեցիկ Սփիւռքի
ազդեցութիւնը, ինչը մեծապէս
նպաստեց Ադրբեջանի յաղթանակին»: Ըստ Մամեդովի՝ իսրայէլական լաբբիստներին յաջողւել է
ընդունելի դարձնել այն թէզը, թէ
Հայաստանը Իրանի դաշնակիցն
է, իսկ Ադրբեջանը՝ Իսրայէլի։ Ի
դէպ, այս թէզը միաժամանակ պատըրւակ պէտք է ծառայէր իրանցի ադրբեջանցիների պանթուրքիստական շրջանակների ակտիւացման համար, ինչը եւ որոշ չափով տեղի ունեցաւ։ Կարելի է
յիշել պատերազմի օրերին նրանց
բարձրացրած աղմուկը իբրեւ թէ
Իրանի տարածքով Հայաստան
մտնող ռուսական եւ իրանական
զէնքի համար։ Կարելի է նաեւ
ենթադրել, որ Իրանի պանթուրքիստների աշխուժացումը որոշակի ազդեցութիւն ունեցաւ հարեւան Իրանի արդէն նախկին իշխանութիւնների վրայ, որոնք հէնց
իրենց երկրի շահերի տեսանկիւնից դրսեւորեցին ճակատագրական անվճռականութիւն։
Վերադառնանք, սակայն, մեր
հիմնական ասելիքին։ Ամերիկայում հրէական լաբբիի ջանքերով
թուրք-ադրբեջանական տանդեմի
նոր յաջողութիւնների համար անհըրաժեշտ է, որ Էրդողանը բարելաւի յարաբերութիւնները Ջօ Բայդէնի հետ։ Այդ բարելաւման նըշանները դեռեւս չեն զգացւում,
դեռ աւելին՝ վերջին շրջանում
ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան եւ անգամ
Թուրքիայի աւանդական բարեկամ
Միացեալ Թագաւորութիւնը առանձնաբար ռազմաքաղաքական
համագործակցութեան սերտացմանն ուղղւած համաձայնագրեր
են կնքում ՆԱՏՕ-ի մէկ այլ անդամի՝ Յունաստանի հետ, որի
յարաբերութիւնները
Թուրքիայի
հետ ներկայումս սրւում են։
Իսրայէլին էլ չի կարող չանհանգստացնել այն հանգամանքը,
որ Սպիտակ տան նոր ղեկավարը, մերժելով իր նախորդի քաղաքականութիւնը, կարծես թէ վերադառնում է իր կուսակից նախագահ Օբամայի որդեգրած՝ Իրանի հետ յարաբերութիւնների
մեղմացման քաղաքականութեանը։ Միջուկային գործարքի շուրջ
վերագործարկելով նախկին գործընթացները, բարելաւելով յարաբերութիւնները Իրանի հետ՝ ԱՄՆ
նախագահը կարող է ստեղծել
տարածաշրջանում Թուրքիայի աճող ազդեցութեանը հակակշռող
եւս մէկ լծակ։
Միւս կողմից, Մերձաւոր Արեւելքից եւ Աֆղանստանից զօրքերը
դուրս բերելով, Ամերիկան թուլացնում է իր ազդեցութիւնն այս տարածաշրջանում, ինչին զուգահեռ՝
իր ազդեցութիւնն է մեծացնում Իսրայէլը։ Վերջին շրջանում նրան յաջողւել է բարելաւել յարաբերու-

թիւնները մի քանի արաբական երկըրների հետ, յատկապէս նրանց,
որոնք վատ յարաբերութիւններ ունեն Իրանի հետ։ Այստեղ եւս բացւում են Թուրքիայի հետ համագործակցութեան լայն հորիզոններ, եւ
այդ ուղղութեամբ նրանք կատարում են ընդառաջող քայլեր։ Արցախեան պատերազմը ակնառու եւ
յաջող օրինակ է, թուրք-իսրայէլական համագործակցութեան` ընդդէմ
ընդհանուր թիրախների։
ՌԴ քաղաքական էլիտան,
ադրբեջանա-հրէական կլանը,
Հայաստանը եւ Արցախը
Ի տարբերութիւն Հայաստանի՝
անցած տասնամեակներին Ադրբեջանը բազմաձեւ ու բազմամակարդակ ակտիւ աշխատանք է
իրականացրել ամբողջ աշխարհում։ Այդ աշխատանքների շրջանակներում է նաեւ դիւանագիտական-լաբբիստական
գործունէութիւնը։ Իսկ թէ դրանք Ադըրբեջանն ինչ մեթոդներով է իրականացրել, եղել են բազում բացայայտումներ ու հրապարակումներ։
Երեւի ոչ մի երկրում ադրբեջանցիները այնպիսի հզօր տնտեսական
հնարաւորութիւններ չունեն, ինչպէս Ռուսաստանում։ Այդ հնարաւորութիւնների առիւծի բաժինը
կապւում է Ադրբեջանից Ռուսաստան ներգաղթած լեռնային կամ
աշկենազի հրեաների հետ։
Ռուսաստանեան անկախ հետաքննող լրագրողների «Proekt.
media» միաւորումը 2020 թ. դեկտեմբերի 18-ին հրապարակել է
«Ադրբեջանի տարին Ռուսաստանում. Գոդ Նիսանովի դիմանկարը,
մարդ, ով գիտի՝ ինչպէս ընկերանալ եւ առեւտուր անել» վերնագըրով հետաքննութիւնը: Հետաքըննութեան թեման ՌԴ մայրաքաղաքում Ադրբեջանից սերւած
հրէական կլանի՝ գլխաւորապէս
տնտեսական ոլորտում գործունէութիւնն է, որի աչքի ընկնող դէմքերից
մէկը Գոդ Նիսանովն է: «Գոդ» բառը,
որը ռուսերէն նշանակում է «տարի»,
որպէս բառախաղ է գործածւել

վերոնշեալ նիւթի վերնագրում՝ այդպիսով ակնարկելով նաեւ 2020 թ.
պատերազմի եւ նշեալ կլանի անտեսանելի ազդեցութեան մասին:
Գոդ Նիսանովի եւ ադրբեջանական տարածքում ապրած աշկենազի հրեաների ունեցած կապերը Ռուսաստանի քաղաքական
բարձր շրջանակների հետ կարո՞ղ
էին արդեօք ազդեցութիւն ունենալ Ռուսաստանի կրաւորական
դիրքորոշման վրայ Արցախեան
44-օրեայ պատերազմի օրերին։
Կարո՞ղ էր այդ դիրքորոշման վրայ
որոշակի ազդեցութիւն ունենալ
այն հանգամանքը, որ ռուսաստանցի բարձրաստիճան մի շարք
պաշտօնեաներ կամ նրանց զաւակները ներգրաււած են Ռուսաստանում, գլխաւորաբար Մոսկւայում գործունէութիւն ծաւալող ադըրբեջանական ծագմամբ հրեաների բիզնեսներում, իսկ նրանց
ընտանիքները օգտւում են այդ
առատաձեռն ու Ռուսաստանը
շատ սիրող գործարարների բազմաբնոյթ ծառայութիւններից։
Վերադառնանք Գոդ Նիսանովին եւ Ռուսաստանում գործունէութիւն ծաւալած ադրբեջանական ծագմամբ միւս հրեայ գործարարներին։
Ըստ «Forbes»-ի տւեալների՝ Գոդ
Նիսանովը երկար տարիներ եղել
է Ռուսաստանի ամենայաջողակ
գործարարներից մէկը։ Նրա կարողութիւնը 2021 թ. կազմել է 3,3
մլրդ դոլար։
Նիսանովը պատանի տարիքում է տեղափոխւել Մոսկւա
ադրբեջանական Կրասնայա Սլոբոդա (ներկայումս՝ Քիրմիզի Քասաբա/Qırmızı q.s.b.) աւանից, որը
հիմնականում բնակեցւած է լեռնային հրեաներով: Մոսկւայում
նա իր մշտական գործընկեր Զարախ Իլիեւի հետ սկսել է յայտնի
Չերքիզեւսկեան շուկայում զբաղւել առեւտրով:
Պէտք է նշել, որ լեռնային հըրեաները միշտ ակտիւ մասնակցութիւն են ունեցել մոսկովեան
(Շար. 5-րդ էջում)
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Սրբազան Հայր.
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«Մենք պէտք է նայենք ապագային
մեր ամբողջական իրաւունքների
ձեռքբերման ուղղութեամբ»

Հոգեհանգստեան արարողութիւն՝
ի յիշատակ Արցախեան 44-օրեայ սուրբ նահատակների

Կիրակի, նոյեմբերի 14-ի առաւօտեան Թեհրանի հայոց թեմի
բոլոր եկեղեցիներում սուրբ պատարագից յետոյ կատարւեց հոգեհանգստեան արարողութիւն, ի

Սեւան Դանիէլեանը, «Ալիք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Դերենիկ Մելիքեանը, ազգային մարմինների եւ միութիւնների ներկայացուցիչները:

դեսպան Արսէն Աւագեանի եւ
դեսպանատան անձնակազմին: Արդէն մի քանի օր է ինչ դեսպանը
ժամանել է Իրան եւ ստանձնել
իր այնքան պատասխանատու եւ
կարեւոր պաշտօնը, որովհետեւ
Իրանը տարածաշրջանի եւ ինչու
չէ նաեւ Հայաստանի համար ամենակարեւոր երկրներից մէկն է, որի
հետ բարւոք յարաբերութիւնը ոչ
միայն նպաստում է շրջանի անմիջական հարեւանութեան մէջ եղող երկրներին, այլ տարածաշրջանի ամբողջ երկրների կեանքին:
Մենք բարի գալուստ ենք մաղթում
ձեզ պրն. դեսպան եւ յաջողութիւն
ենք մաղթում, որ Աստւած ձեզ իմաստութիւն պարգեւէ, որպէսզի
ձեր օրհնաբեր աշխատանքով ձեր

յիշատակ Արցախեան 44-օրեայ
պատերազմի ընթացքում նահատակւած հայ զինւորների:
Թեհրանի Ս. Սարգիս առաջնորդանիստ եկեղեցում օրւայ ս.
պատարագին նախագահում էր
Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ
Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանը: Կրօնական արարողութեանը ներկայ
էին՝ ԻԻՀ-ում Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր
նորանշանակ դեսպան՝ Արսէն Աւագեանը եւ դեսպանութեան անձնակազմը, Իրանի Իսլ. խորհրդարանում Թեհրանի եւ հիւսիսային
իրանահայութեան պատգամաւոր
Արա Շահվերդեանը, ՀՅԴ Բիւրոյի
անդամ ճրտ. Վիգէն Բաղումեանը,
Թեմական խորհրդի ատենապետ
ճրտ. Նորայր Արամեանը եւ նոյն
խորհրդի ներկայացուցիչները, «Ալիք»
հաստատութեան ներկայացուցիչ

Ս. պատարագի ընթացքում թեմակալ առաջնորդը նախ ողջունեց Իրանում ՀՀ նորանշանակ՝
արտակարգ եւ լիազօր դեսպան

առաւելագոյն նպաստը բերէք Հայաստան-Իրան
յարաբերութեան
զարգացման ընթացքին»: Իր քարոզի ընթացքում թեմակալ առաջ-

Արսէն Աւագեանին եւ ընդգծեց.
«Նախ ուզում եմ ողջունել ներկայութիւնը Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր

նորդը ընդգծեց. «Երբ մարդկային
կեանքի մէջ անկեղծութիւնը, հարազատութիւնը եւ սէրը գոյութիւն
ունենայ, որոնց վրայ է պատւանդանւում մարդկային կեանքը, այդ
կեանքը լինում է օրհնաբեր»:
Արբազան Հայրը անդրադառնալով նահատակութեան գաղափարին ընդգծեց, որ այսօր բոլոր
եկեղեցիներում կատարւում է հոգեհանգստեան արարողութիւն՝ 2020-ի
Արցախեան 44-օրեայ պատերազմին զոհ գնացած մեր աւելի քան
հինգ հազար նահատակների հոգիների խաղաղութեան համար եւ
աւելացրեց. «Արարողութիւն, որը
մեզ համախմբել է ու մղել մտածելու արարողութիւնը խորհրդա-
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Քայլ դէպի
յաւիտենականութիւն
«Ալիք» օրաթերթի
90-ամեակի առիթով
ՆԱԶԱՐ ՇԱՀՎԵՐԴԵԱՆ

Արդէն իսկ շուտով լրանում է
«Ալիք» օրաթերթի 90-ամեակը: Ես՝
նւաստս, «Ալիք»-ի ամենահին գրաշարներից եմ, եթէ ցանկանամ յուշերի կերպով նրա անցած-գնացած
օրերը գրի առնեմ, վստահաբար
մի ստւարածաւալ հատորի կը
վերածւի:
«Ալիք»-ը լինելով ՀՅԴ օրգան,
միշտ հաւատարիմ է մնացել իր
գաղափարախօսութեանը: Շատ հայալեզու թերթեր եկան, ապրեցին,
իրենց խօսքն ասացին, բայց նրանցից շատերը կարճ ժամանակում
դադարեցին լոյս տեսնել, իսկ
«Ալիք»-ը աւելի ալիքւեց եւ յորձանք
տւեց բոլոր դժւարութիւնների դէմ
եւ վստահաբար լինելու է միշտ
այդպիսին:
Յիշում եմ Հայկ Գարագաշի
«Վերածնունդ» թերթը, որը հիմնըւած օրից մինչ դադարելը, քանի
ուժ ունէր հարւածեց «Ալիք»-ին,
որպէս դաշնակցութեան օրգան:
Մի օր երբ «Ալիք»-ից տուն էի գընում, ճամբին իմ տարեկից ընկերներից մէկը թէ՝ «տղաներ, «Ալիք»-ականը
եկաւ գնանք ծեծենք նրան»:
Ես 15 տարեկանից, երբ տարրականի աշակերտ էի «Քուշեշ-Դաւթեան» դպրոցում, հօրս՝ Միրզա
Շահվերդեանի միջոցով, որը «Ալիք»-ի
պաշտօնեայ էր «Մոդեռն» տպարան ուղարկեց (ամառւայ արձակուրդներին) Արմենակ Մելիք-Աբրահամեանի մօտ, ով բացի այն
որ հմուտ գրաշար էր, նաեւ տաղանդաւոր ուսուցիչ էր եւ պաշտօնավարում էր հայոց ազգային
«Դանայի» դպրոցում: Նա նաեւ
գրաշարութեամբ էր զբաղւած Ֆերդինադ Սիմոնեանի «Մոդեռն» տըպարանում: Այնտեղ գրաշարութիւն
սովորելուց յետոյ, ուղարկեցին
«Ալիք», որովհետեւ գրաշարի պակաս ունէին: «Ալիք»-ի գրաշարների
մէջ ամենափոքր տարիք ունեցողը
լինելով, ինձ տղուլ էին կանչում.
«Տղո՛ւլ արի էստեղ, տղո՛ւլ գնայ
էնտեղ, տղո՛ւլ գնայ հացի եւ... եւ…
նըշող իրականութեան մասին եւ
այդ իրականութիւնը ուրիշ բան
չէ, եթէ ոչ նահատակութիւնը մեր
հերոսների: Նահատակութիւն, որը
որպէս իրականութիւն մեր ժողովըրդի կեանքի մաս է կազմել դարերի ընթացքում: Մենք մեր ողջ
պատմութեան ընթացքում բազմաթիւ նահատակներ ենք ունեցել:
Օտարազգի մի պատմաբան հայոց
պատմութիւնը ուսումնասիրելիս
ասել է՝ հայ ժողովուրդը նահատակութեան ընթացքի մէջ ապրած
ժողովուրդ է եղել, բայց երբեք չի
նահատակւել ընդմիշտ: Նահատակութիւնը հայ ժողովրդի համար եղել է զօրութեան աղբիւր
եւ կարողացել է իր կեանքը շարունակել»: Թեմակալ առաջնորդը
անդրադառնալով մերօրեայ աւելի
քան հինգ հազար նահատակներին, որոնք յանուն հայրենիքի
իրենց կեանքը նւիրաբերեցին ընդ-

Յիշում եմ կարճ ժամանակւայ
համար որպէս թերթի խմբագիր
Անդրէ Ամուրեանին իր կլոր, փետուրով գլխարկը գլխին, Երւանդ
Հայրապետեանին, Հրայր Խալաթեանին, Արսէն Մամեանին, Անուշաւան Գրիգորեանին, նաեւ ուսուցիչ «Քուշեշ» դպրոցում, բացառիկ
անձնաւորութիւն՝ Խաժակին:
Թերթի աշխատակիցներից՝ Յովսէփ Թադէոսեանին, Վահէ Արծրունուն, Հայկակ Կոսոյեանին, Բաղդիկ
Մինասեանին եւ … եւ…
Գրաշարներից Յովսէփ Շահբազեանին (նաեւ ուսուցիչ), Աբրահամ
Դաւթեանին, Ալէք Աւետիսեանին,
Աւետիս Աւետիսեանին (վարպետի
կոչում ունէր), Սարգիս Մադաթեանին եւ շատ ուրիշների:
«Ալիք»-ը վաղուց է, որ հին շէնքը
թողած, իր գոյութիւնը շարունակում
է սեփական նոր ու յարմարաւէտ
շէնքում:
***
Ներկայիս «Ալիք»-ը համախըմբւած երիտասարդ ու նւիրեալ ուժերի շուրջ, յանձինս երիտասարդ
խմբագրապետ Դերենիկ Մելիքեանի, շարունակում է իր առաջընթացը դէպի յաւիտենականութիւն եւ
վստահաբար մի երջանիկ օր իր
առաջին էջում խոշոր տառերով
աւետելու է, որ բերդաքաղաք Շուշին տուն է վերադարձել:
Փառք «Ալիք»-ին եւ իր շուրջը հաւաքւած մարտունակ աշխատակազմին:
գըծեց. «Կարծես ապրիլեան նոր
յուշամատեան է բացւել մեր ժողովրդի պատմութեան մէջ, դառը իրականութիւնները միշտ ժողովուրդների կեանքի մաս են կազմել ու կազմում են, բայց մնայուն
իրականութիւններ չեն: Մենք պէտք
է նայենք ապագային մեր ամբողջական իրաւունքների ձեռքբերման
ուղղութեամբ»: Ս. պատարագի
աւարտին Սրբազան Հօր նախագահութեամբ կատարւեց հոգեհանգըստեան արարողութիւն՝ ի յիշատակ Արցախեան 44-օրեայ պատերազմի սուրբ նահատակների անմեռ յիշատակին:
Կրօնական արարողութեան աւարտին ազգային առաջնորդարանի դահլիճում նորանշանակ դեսպանի եւ ազգային մարմինների ներկայութեամբ կազմակերպւել էր
հանդիպում:

Թղթակից՝ Կ. ԴԱՒԹԵԱՆ
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Ի փառս հայրենեաց
բոլոր պաշտպանների, ի փառս
հայրենիքի ծաղկունքի
«yerkir.am» - Դժւարին այս ժամանակներում պատմական հայրենիքի պաշտպանի կողքին լինելու
իրենց վեհ ձգտմանը հաւատարիմ՝
օրերս Հայաստան են ժամանել
ֆրանսահայ օպերային դիվա, սոպրանօ Աննա Կասեանը եւ հանրայայտ օպերային երգիչ Ադամ
Բարրոն: Ծնունդով թիֆլիսցի Աննա Կասեանը եւ գիւմրեցի Ադամ
Բարրոն մշտապէս հետեւում են
հայրենիքում կատարւող իրադարձութիւններին եւ դառնում դրանց
իրական մասնակիցը: Թէեւ նրանց
գլխաւոր զէնքը երգարւեստն է,
սակայն, որպէս հայրենիքի խնդիրներով մտահոգ մտաւորականներ,
նրանք հայ ազգի կողքին են իրենց
կարեկցանքով, օգտակար լինելու
անսահման մեծ ձգտումով: «Հարկաւոր է սատարել բոլորին անխըտիր, քանի որ պատերազմի
մասնակիցներն իսկապէս արժանի են իւրաքանչիւրիս ուշադըրութեանը»,- համարում են երգիչները, յուսալով, որ իրենց օրինակը վարակիչ կը դառնայ շատերի
համար: Այս անգամ Աննա Կասեանին եւ Ադամ Բարրոյին Հայաստան է բերել մէկ այլ ուշագըրաւ նախաձեռնութիւն. նրանք ցանկանում են պատերազմի տարելիցի օրերին մայրաքաղաքի պատմական, գեղեցիկ եւ սիրելի վայրերից մէկում խաչքար-յուշաքար տեղադրել։ Սա սովորական խաչքար
չէ, ինչպէս համարում են Աննա

Կասեանը եւ Ադամ Բարրոն.
«Ցանկացանք խաչքար կանգնեցնել՝ ի պատիւ եւ ի փառս մեր բոլոր այն հայրենակիցների, որոնք
պաշտպանել, պաշտպանում եւ
կը պաշտպանեն պատմական հող
հայրենին: Այն խաչքար է ի փառս
հայրենիքի համար նահատակւած
զինւորների, բժիշկների, կամաւորների, ի փառս հայրենի հողի պաշտպանի եւ, վերջապէս, ի փառս մեր
ազգային ծաղկունքի: Թող վեր
խոյանայ այս քարէ յուշարձանն ու
իր թրթռացող լռութեամբ պատմի մեր բոլոր փառաւոր յաղթանակների եւ, դժբախտաբար, նաեւ
մեր ցաւալի ու անդառնալի կորուստների պատմութիւնը։ Ուխտավայր թող լինի բոլոր նրանց
համար, ովքեր կորցրել են իրենց
սիրելիներին՝ ամուսիններին, կանանց կամ երեխաներին, բոլոր
պատերազմների ու ճակատա-

Իսրայէլի...
(Շար. 3-րդ էջից)

առեւտրին: Չերքիզեւսկեան շուկայի սեփականատէրը Նիսանովի հայրենակից
Թելման Իսմայիլովն էր, որը նոյնպէս
լեռնային հրեայ էր, բայց Բաքւից: Գոդ
Նիսանովի բազմամեայ գործընկեր Զարախ Իլիեւը նոյնպէս բիզնեսը սկսել է
Չերքիզեւսկեան շուկայում:
Գենադի եւ Սոլոմոն Մանաշիրով եղբայրները Մոսկւայի բազմաթիւ առեւտրի
կենտրոնների սեփականատէրերն էին,
որոնցից էին «Պրաժսկի պասսաժ»-ը, «Արմադա»-ն, «Կոլումբուս»-ը եւ այլն: Լեռնային հրեայ Թայիր Գիլալովը Իզմայլովսկու շուկայի համասեփականատէր էր, նրա
որդիները՝ Ակիֆը եւ Զայուրը, Մոսկւայում մի քանի առեւտրային համալիրներ
ունէին:
Յայտնի «Ելիսէեւսկի» մթերային խանութի սեփականատէրը ադրբեջանցի մէկ
այլ լեռնային հրեայ էր՝ Եակով Եակուբովը, ով մամուլում ստացել էր «Տւերսկայայի տէրը» տիտղոսը։ Եակուբովը «լաւագոյն տների» անշարժ գոյքի ամենամեծ
ցանցի տէրն էր համարւում: Նա նաեւ յայտնի է նրանով, որ սեփական եռայարկ «պալատ» է կառուցել խորհրդային ժամանակներից յայտնի «VDNKH»-ի (Ժողովրդական
տնտեսութեան նւաճումների ցուցահանդէս)
կենտրոնում: Նրանք, ովքեր հասցրել էին
մեծ բիզնեսի աշխարհ մտնել ելցինեան
ամենաթողութեան տարիներին եւ հետագայում էլ իհարկէ չէին փայլել ազնիւ
գործելակերպով (բացառութեամբ Նիսանովի եւ Իլիեւի), վատ վերջ են ունեցել։
«Նիսանովը անզուսպ կիրք է տածում
առեւտրի կենտրոնների նկատմամբ»,- ասել է Ռուսաստանի կառավարութեան
նախկին անդամներից մէկը: «Proekt»-ի

մարտերի, իսկ վերջերս նաեւ Արցախի մեր Հերոս նահատակներին:
Քանի որ մեր նախնիները պատմութիւնը փայփայելով փոխանցել
են մեզ, մենք ցանկանում ենք, որ
աշխարհասփիւռ հայութեան ներկայ եւ ապագայ սերունդները, ինչպէս նաեւ մեր ընկերները, յիշեն,
յարգեն եւ երախտապարտ մնան
մեր սուրբ հայրենիքի պաշտպաններին»: Խաչքարի բացման արարողութիւնը Սրբազան Նաւասարդ
Կճոյեանի օրհնութեամբ տեղի ունեցաւ նոյեմբերի 16-ին, Զօրաւոր
Սուրբ Աստւածածին եկեղեցու
հարեւանութեամբ, իսկ նոյեմբերի
15-ին Կոմիտասի անւան կամերային երաժշտութեան տանը «Ի
փառս հայրենեաց բոլոր պաշտպանների, ի փառս հայրենիքի
ծաղկունքի» խորագրով հրաժեշտի համերգով հանդէս եկան Աննա Կասեանը եւ Ադամ Բարրոն:

թղթակցի հարցին, թէ ով է պաշտպանում
Գոդ Նիսանովին, երբ վերջինս բիզնեսում
դժւարութիւններ է ունենում, կառավարութեան նախկին բարձրաստիճան պաշտօնեան պատասխանել է. «Նրանք շատ կարեւոր մարդիկ են»:
Միլիարդատէր Նիսանովի
բիզնեսը Մոսկւայում
(proekt.media)
«Proekt»-ը հաշւել է «Կիեւսկայա պլոշչադ»-ին (Կիեւեան հրապարակ) պաշտօնապէս պատկանող ընկերութիւններում մօտ
40 հիմնադիրների անուններ: Ընթերցելով
այդ անունները՝ կարելի է այն տպաւորութիւնը ստանալ, թէ Ադրբեջանի Կրասնայա
Սլոբոդա բնակավայրի իւրաքանչիւր բնակիչ մասնակցում է «Կիեւսկայա պլոշչադ»-ի
բիզնեսին: «Կիեւսկայա պլոշչադ»-ը Ռուսաստանի առեւտրային անշարժ գոյքի շուկայում ամենախոշոր վարձակալն է (rantie),
իսկ ըստ «Forbes»-ի «Ռուսաստանի անշարժ
գոյքի թագաւորներ» վարկանիշի՝ 2017 թ.
վերջին նրա եկամուտը կազմել է 1,5 մլրդ.
դոլար:
Նիսանովի մերձաւոր շրջապատի ներկայացուցիչներից է Էլման Բայրամովը: Նըրան է պատկանում «Մոսասերւինզաւոդ»
ընկերութիւնը, որն արտադրում է կոնեակ,
պորտւէյն եւ օղի: Բայրամովը նաեւ Ադըրբեջանի առաջին փոխվարչապետ Եագուբ
Էիւբովի ընտանիքի անդամ է. գործարարի
դուստրն ամուսնացած է քաղաքական գործչի որդու հետ:
Ադրբեջանական հետքը եւ
քաղաքականութիւնը
2014 թ. «Արխնաձոր» շարժման համակարգող Անդրէյ Նովիչկովը հրապարակում
է «Atlantic Aeronautic» ընկերութեան կողմից Մոսկւայի Տւերսկայա-Եամսկայա 1-ին
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70 տարի առաջ
այս օրերին Բիւրականի
աստղադիտարանում
տեղի է ունեցել
առաջին գիտաժողովը

«panorama.am» - 70 տարի ա
ռաջ՝ 1951 թ.-ի նոյեմբերի 12-16-ին,
առաջին անգամ Բիւրականի աստղադիտարանում (ԲԱ) անցկացւել
է գիտաժողով, որը կրում էր «Աստղասփիւռները եւ ջերմ հսկաների
բաշխւածութիւնը» խորագիրը: Այս
մասին յայտնում են Բիւրականի
աստղադիտարանից:
«Սա ԽՍՀՄ Գիտութիւնների
ակադեմիայի
Աստղագիտական
խորհրդի գիտաժողովն էր, որը
նւիրւած էր Բիւրականում նոր
յայտնաբերւած աստղասփիւռներին եւ այն ջերմ հսկաների բաշխըւածութեանը, որոնք կազմում
են OB տեսակի աստղասփիւռներ:
Հետաքրքիր է, որ գիտաժողովն
ընթացել է ԲԱ գլխաւոր վարչական
շէնքում (տես կից նկարում) դեռ
այն ժամանակ, երբ կառուցման
աշխատանքներն ընթացքի մէջ էին:

պատմական յուշարձանի աւերման մասին
նիւթեր: «Atlantic Aeronautic» ընկերութիւնը
գրանցւած է Ադրբեջանում` Բաքւի Լեւ
Տոլստոյի 170 հասցէում, որտեղ գտնւում
է «PASHA Insurance» ընկերութեան գրասենեակը, որն էլ «PASHA Holding»-ի՝ Ադըրբեջանի նախագահի ընտանեկան ընկերութեան մաս է: Քանդումից մէկ տարի անց
Մոսկւայի քաղաքային սեփականութեան
դեպարտամենտի` կառուցապատող «Atlantic
Aeronautic»-ի դէմ հայցադիմումում Ադրբեջանի նախագահի դուստրը՝ Լէյլա Ալիեւան,
ուղղակիօրէն նշւում է որպէս պատասխանող:
Ադրբեջանի նախագահի դստեր բիզնեսը նոյնպէս առնչւում է Գոդ Նիսանովին:
Նա է ֆինանսական օգնութիւն ցուցաբերում Ալիեւային Ռուսաստանում: «MFK» ընկերութիւնը, որը «Կիեւսկայա պլոշչադ» խմբի
անդամ է, հանդէս է եկել որպէս երաշխաւոր
«Atlantic Aeronautic»-ի կողմից` առնւազն
400 միլիոն ռուբլի վարկի դիմաց: Բացի
այդ` Նիսանովի հետ կապւած «Akkord
Spetsstroy» ընկերութիւնը վերակառուցել է
Ադրբեջանի տաղաւարը «VDNKh»-ում (տաղաւարը կառավարում է «Բաքւի բիզնես
կենտրոնը», որը կապւած է Լէյլա Ալիեւայի
հետ): «Akkord Spetsstroy»-ի հիմնադիրներն
էին Իլգար Հաջիեւը եւ երկու տղամարդ,
որոնց անուններով նախկինում գրանցւած
էին «Կիեւսկայա պլոշչադի» բիզնեսները:
Հաջիեւը նշում է, որ «Akkord Spetsstroy»-ում
իրենք ներկայացնում էին Նիսանովին:
Ադրբեջանի ղեկավարութեան հետ սերտ
յարաբերութիւնների միջոցով Նիսանովը
ներգրաււել է միջազգային քաղաքականութեան ոլորտ: 2020 թ. ամռանը` հայ-ադըրբեջանական նոր հակամարտութեան
բռնկման ժամանակ, «Food City»-ի շուկան
դարձել էր այն վայրը, որտեղ հաշիւներ
են մաքրւել, եւ ուր պարզապէս այլեւս թոյլ
չէին տալիս մուտք գործել հայ առեւտրա-

Հետագայում Բիւրականի աստղադիտարանը դարձաւ աստղագիտական գիտաժողովների անցկացման ակտիւ վայր: Բաւական է
նշել, որ այն կազմակերպել է Միջազգային աստղագիտական միութեան (ՄԱՄ) 6 գիտաժողով եւ
այդ ցուցանիշով մտնում է ՄԱՄ
գիտաժողովներ առաւել յաճախ
անցկացրած վայրերի լաւագոյն
տասնեակը: Այստեղ են կազմակերպւել նաեւ արտերկրային քաղաքակրթութիւնների հիմնախընդրին նւիրւած առաջին միջազգային
գիտաժողովը (1971 թ.), Եւրոպական
տարեկան համաժողովը (2007 թ.),
ԻՒՆԵՍԿՕ-ի տարածաշրջանային
կոնֆերանսը (2017 թ.), միջճիւղային գիտութիւններին նւիրւած գիտաժողովներ (2014 եւ 2021 թթ.)
եւ այլն»,- տեղեկացնում են աստղադիտարանից:

կաններին՝ իրենց բեռնատարներով:
Նիսանովի գործընկեր Իլգամ Ռահիմովը ադրբեջանական «Մուսաւաթ» թերթին տւած հարցազրոյցում պարծեցել է, որ
իրենց կողմից հայերին հասցւած վնասը
կազմել է «հարիւրաւոր միլիոն» դոլարներ:
Նրա խօսքերով` ռուսաստանցի պաշտօնեաները կապ են հաստատել իր հետ,
սակայն ինքը եւ Նիսանովը նրանց ասել
են. «Մի՛ խառնւէք այս գործին»: Որոշումը
ուրախութիւն է առաջ բերել ադրբեջանական սփիւռքի ներկայացուցիչների շրջանում: Հայ դիւանագէտներին, որոնք գնացել էին բանակցելու, «Վիտեազ» մասնաւոր
անվտանգութեան ընկերութեան պահակները վտարել են տարածքից:
Ըստ «vlasti.info» լրատւամիջոցի 2021 թ.
մայիսի 31-ի հաղորդագրութեան` Մեծ Բրիտանիայում ապաստանած նոյնպէս լեռնային հրեայ օլիգարխ Թելման Իսմայիլովը նամակ է գրել Վլադիմիր Պուտինին:
Նամակում նա մանրամասն նկարագրել է
Կրասնայա Սլոբոդա աւանի օլիգարխների սխեմաները, մասնաւորապէս պատմել
այն մասին, թէ ինչպէս է Գոդ Սեմեօնովիչ
Նիսանովը միատեղել քրէականներին օլիգարխներին եւ իշխանութեանը:
Ի դէպ, Ռուսաստանի` ադրբեջանական
ծագմամբ լեռնային հրեաների գերազդեցիկ կլանի գործունէութեան եւ այլ, այդ
թւում` քաղաքական ու քրէական ոլորտներում համագործակցութեան կամ ազդեցութեան մասին կան փաստացի տւեալներ, որոնք թոյլ են տալիս Մեծ Մերձաւոր Արեւելքի որոշ տարածաշրջաններում
ընթացող իրադարձութիւններում եւս, այդ
թւում` պատերազմական, տեսնել նրանց
«հետքերը»:
«Դրօշակ» թիւ 11 (1660),
նոյեմբեր 2021 թ.
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գրեթէ 36 մլն. դոլարով վաճառւել է
Նիւ Եօրքի աճուրդում

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 232 (23971)

«Time» ամսագիրը
ներկայացրել է 2021 թւականի
լաւագոյն գիւտերը

«168.am» - Վինսենթ Վան Գոգի
(1853-1890) նկարը, որը նացիստները զաւթել էին Ֆրանսիայի օկուպացման շրջանում, նոյեմբերի 11-ին
35,9 միլիոն դոլարով վաճառւել է
Նիւ Եօրքի Christie՚s աճուրդում:
Այդ մասին հաղորդւում է աճուրդային տան կայքում: «Ցորենի դէզեր»
նկարը, որը Վան Գոգը նկարել է
1888 թւականին, վաճառւել է 35,885
միլիոն դոլարով, ինչը գրեթէ 6
միլիոն դոլարով աւելի է վաճառքի՝
սպասւող առաւելագոյն արժէքից:
Վան Գոգը «Ցորենի դէզերը» նկարել է Առլում (Ֆրանսիայի հարաւ)
գտնւելու ժամանակ, որը տեւել է
մէկ տարուց աւելի:
Այդ շրջանում ստեղծւած որոշ
նկարներ նկարիչը դասել է իր
լաւագոյն գործերի թւին: Վան Գոգի մահւանից յետոյ «Ցորենի դէզերը» ժառանգել է նրա եղբայր
Թեօն: Այնուհետեւ ստեղծագործու-

թիւնը փոխել է մի քանի տէրերի, ինչից յետոյ յայտնւել է նացիստների ձեռքին Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիայի օկուպացման
շրջանում: Այդ պահից նկարի
գտնւելու տեղը մնացել է անյայտ

մինչեւ 1970-ական թւականների
վերջը, երբ Christie՚s աճուրդային
տունն այն գնել է Միացեալ Նահանգների ընկերութիւնից, որն
զբաղւում է արւեստի ստեղծագործութիւնների վաճառքով,- հաղորդել
է «ՏԱՍՍ»-ը:

Գիտնականները նշել են
քնելու օպտիմալ ժամը
Սրտաբանների Եւրոմիութեան
«European Heart Journal - Digital
Health» պարբերականում հրապարակւած հետազօտութեան համաձայն՝ սրտանօթային հիւանդութիւնների զարգացման ռիսկն աւելի փոքր է մարդկանց շրջանում,
որոնք քնում են 22:00-23:00-ն ընկած ժամանակահատւածում: Աւելի վաղ կամ ուշ քունը կարող է
խախտել կենսաբանական ռիթմերըն ու դառնալ առողջական խընդիրների պատճառ:
Այդ մասին գրում է «Վոկրուգ
սւետա» ճանաչողական պորտալը՝
յղում անելով «EurekAlert»-ին:
Հետազօտութեան մէջ վերլուծւել են աւելի քան 88026 մարդու
տւեալներ, որոնց միջին տարիքը
կազմել է 61 տարեկան: Քնի մեկ-

նարկի եւ արթնանալու մասին տըւեալները հաւաքագրւել են 7 օրւայ

ընթացքում ձեռքի աքսելերոմետրի
միջոցով: Կամաւորների առողջութեան դիտարկումները շարունակւել են միջինում 5,7 տարի: Այդ
ժամանակահատւածում 3,6 տոկոսի մօտ ախտորոշւել են սրտանօթային հիւանդութիւններ:
Հետազօտողները վերլուծել են
կապը քնելու ժամի եւ սրտանօթային իրադարձութիւնների միջեւ,
եւ բացայայտել, որ սրտանօթային
հիւանդութիւնների ռիսկը բարձր
էր 25 տոկոսի մօտ, որոնք գնացել
են քնելու կէսգիշերն անց: 23:00-ի
եւ կէսգիշերի միջակայքում քնող
մարդկանց շրջանում ռիսկը բարձր
էր 12 տոկոսով, իսկ 22:00-ից շուտ
քնողների շրջանում՝ 24 տոկոսով:
Ընդորում՝ կանայք տուժել են սխալ
քնից աւելի շատ, քան տղամարդիկ:

Անցած սերնդի կեանքից
«Բլօլ»
ԱՂԱՆՈՒՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ

«Հային պէտք է օգնութեան հասնել, ինչ գաղափարի եւ ուղղութեան
էլ, որ պատկանելիս լինի, պէտք է
դարդին դարման անել, յոյս տալ
նրան, որ չզգայ թէ՝ օտարութեան մէջ
մենակ է եւ իր ազգից բաժանւած»ասում էր հանգուցեալ հայրս՝ Մարտիրոս Մինասեանը,- «Բլօլ» մականունով: Նա ծնւել էր 1907 թ.-ին Չհարմահալ գաւառի վերին Քոնարք գիւղում ու կնքեց իր մահկանացուն
1979 թ.-ի դեկտ. 27-ին, Հայաստանում:
Հեռու քաղաքականութիւնից, մըշակոյթից ու կուսակցական գաղափարներից, միայն խորասուզւած հայ
հասարակական չքաւոր կեանքում,
ջանում էր պրպտել ու փնտրել այն
կարօտ հայեացքները, որ օգնութիւն
էին աղաչում:
Հայ անհատի քաղաքական զանազան գաղափարներն ու տեսակէտները, կրօնական հատւածներին
պատկանումը՝ երբեք նրան հեռու
չպահեցին իր անձնական վեհ գաղափարից, որն՝ էր սիրել եւ օգնել
այն անհատներին, ովքեր կրում են
իրենց վրայ Մեսրոպեան երեք վսեմ
տառերի կապակցութիւնը՝ անմահ

ՀԱՅ անունը: Սիրում էր հայ բառը եւ
դրանով անւանւող անհատին, սակայն թշնամաբար ատում էր այն
«հա»յ կոչեցեալներին, որոնք մերժում
կամ խնայում էին օժանդակել իրենց
ազգակիցներին:
Գիւղական կեանքի ապրուստից
ու մթնոլորտից հեռանում է 22 տարեկանում եւ իր անցեալ կեանքից
վճռական բնաւորութիւն ստացած
հաստատւում է քաղաքում, սակայն՝
առանց փոխելու իր խօսելաձեւը, բընաւորութիւնը, հոգեբանութիւնն ու
պարզամտութիւնը: Ամէն անծանօթ
հայ անհատի կոչում էր ախպէր,
ու իրօք, որ եղբայրանման հարազատութեամբ էր հոգում նրա առօրեայ կարիքներն ու իր ուժերի ու
ջանքերի թոյլ տւած չափով հարթում
ապրուստի դժւարութիւնները:
Որպէս ծանօթութիւն գրի առնելով նրա մանկական քաջութիւններից՝
ի նպաստ իր համագիւղացիների, նաեւ պայքարն ու արգելքը հայ կրօնից
դուրս խնդիրների գործադրման դէմ
եւ վերջապէս նրա ազգասիրութեան,
ատենահասութեան ու բարեգործութիւններից ահա մի քանիսը յոյսով

եմ թեթեւացնել այս սրտատանջ ու
վշտալի ցաւը, եւ արցունքներիս յորդումով փայփայել անգին հօրս հոգին ու մխիթարել չարչարւած ու տանջըւած սիրասուն մօրս սիրտը, նաեւ հայ նոր սերնդին յուշել իր նախնիների մօտ գտնւող բարոյական ազնիւ նկարագրի մասին:
3-4 ամսական երեխայ է լինում,
երբ կորցնում է հօրը, անխիղճ մայրը իր որբ մանուկին թողնում է
անտէր ու գնում է նոր տուն: Հայրս
մեծանում է իր մեծ մօր եւ եղբօր մօտ:
Նրա փայլուն, սրճագոյն, ազդեցիկ
ու կախարիչ աչքերը իր մականուն
կրելու պատճառն է դառնում: Մեծ
մամը նրա աչքերի փայլը նմանեցնում է ապակու-բօլուր-փայլին եւ
նրան գրկելիս խաղացնում ու կանչում է. «Բլօլ-բօլուր (բիւրեղեայ)-աչքերիդ մեռնեմ»:
Մականունը կնքւում է այսպէս:
Սիրում էր օձերին... եւ այս վտանգաւոր սողունն այնքան հաշտ էր
նրա հետ ու ընտելացած, որ օրերով
ապրում էր նրա ծոցում: Ծանօթներըն ու համագիւղացիները կարծում
էին թէ մականունի բնոյթը դա է,

«168.am» - «Time» ամսագիրը հրապարակել է 2021 թւականի լաւագոյն
գիւտերի ցանկը։ Ինչպէս նշւում է
ամսագրի կայքում, ցանկում յայտնւել
են մի շարք տեխնոլոգիական նորարարութիւններ:
Ցանկում ներառւած են մի քանի
տասնեակ գաջեթներ, տեխնոլոգիաներ
ու գիւտեր: Մասնաւորապէս, յաւելւածներ եւ ծրագրաշարեր բաժինը ներառում է՝ անվտանգ, առանց գովազդի
որոնողական համակարգ neeva-ն, subdial panic button յաւելւածը եւ մետրոյի

MTA Live ինտերակտիւ քարտէզը:
VR եւ AR բաժնում ներառւել են
վիրտուալ իրականութեան ակնոցներ
Lenovo ThinkReality A3 Smart-ը եւ Qualcomm Snapdragon XR2-ը:
Էլեկտրոնիկա կատեգորիան ներառում է Paper Shoot Camera-ն, Samsung
Galaxy Z Flip3 ծալովի սմարթֆոնը,
Framework Laptop-ը, Vecnos IQUI
սելֆիի խելացի փայտիկը եւ JLab JBuds
Frames խելացի ժամացոյցը:
Բացի այդ, լաւագոյն գիւտեր են
ճանաչւել նաեւ COVID-19-ի եւ մալարիայի դէմ պատւաստանիւթերը:

Էւելինա Բարսեղեանի
«Ժառանգը» ֆիլմն ընդգրկւել է
Դաքայի միջազգային
փառատօնի հիմնական
մրցոյթում
«panorama.am» - Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսական
աջակցութիւնը ստացած ռեժիսոր
Էւելինա Բարսեղեանի «Ժառանգը»
կարճամետրաժ ֆիլմը նոյեմբերի
14-ին ցուցադրւել է «ՊիտերԿիտ»
21 –րդ միջազգային ուսանողական
կինոփառատօնում (Սանկտ Պետերբուրգ), նոյեմբերի վերջին կը ցուցադըրւի «ԿԻՆ» միջազգային կինոփառատօնի հիմնական մրցոյթում, իսկ
յունւարին՝ Դաքայի միջազգային կինոփառատօնի հիմնական մրցոյթում
(Բանգլադէշ):
Հայաստանի Ազգային կինոկենտրոնից յայտնում են, որ բոլոր տեղեսակայն օձ բռնելու հրաշքը դպրոցի
սկզբնական օրերից է ծագում իր մէջ,
որն ինքը պատմել է այսպէս.
«- Առաջին դասարանում էի: Մի
գիշեր երազիս եկաւ մի ալեհեր, երկար մօրուսով մի ծերունի, սպիտակ
հագած, յենւած ձեռքի մեծ գաւազանին, ինձ հետ այսպէս խօսեց.«- Մարտիրոս, առաւօտեան, որ
դպրոց գնաս, ճանապարհին գնա՛
առւակներից օձ բռնիր:
- Պապիկ ջան, արդեօք օձն ինձ չի
խայթի՞:
- Մի վախվխի, ոչ մի օձ քեզ չի
խայթի:
Երազիս մէջ այնքան ուրախացայ,
որ զարթնեցի, կէս գիշեր էր, չէի համբերում լուսանալու, մինչեւ առաւօտ
եղաւ՝ հոգիս դուրս եկաւ: Պայուսակս
վերցրի ու առանց նախաճաշի դուրս
ելայ դէպի դպրոց: Եղբօրս կինն
հարցրեց.- Էս քշերւայ մութին որդի՞ ես
ջանդամ էլնում...
- Հարսի ջան, դպրոց եմ գնում,
դասս չեմ սերտել, շուտ եմ երթում,
որ սովորեմ, որ վարժապետը չծեծի:
- Տանից դուրս եկայ վազեցի
գիւղից դուրս դէպի փոքր ու մեծ
առուները, մոռացայ դասն ու դպրոցը. արեւը բարձրացել էր եւ ամէն տեղ
ճառագայթել, ժամացոյց էլ չունէի,
կարծում եմ մի 4-5 ժամ ցոպ-ցոպ
էի եկել, որ մի առւի թումբի վրայ
շարժումի շւաք աչքիս ընկաւ, վազեցի մօտիկ, մի օձ կէս մարմնի վրայ

րում ֆիլմը ընդգրկւած է հիմնական
մրցոյթում:
Ֆիլմի սցենարի հեղինակն է Էւելինա Բարսեղեանը, պրոդիւսերը՝ Արամ Թորոսեանը, կոմպոզիտոր՝ Միքայէլ Ոսկանեանը։ Դերակատարներ՝
Լեւոն Հախվերդեան, Դիանա Մալենկօ, Ջուլիետա Ստեփանեան:
կանգնեց ու ինձ նայելով ֆշշացրեց.
ուզում էր ահ ընկնէր սիրտս, որ
հեթթափն (իսկոյն) յիշեցի երազիս
ծերունուն, որ եւ ակամայ սկսեցի
կրկնել թէ՝ ոչ մի օձ քեզ չի խայթի.
ու անվախ մօտեցայ, ձեռքս գցեցի
օձին բռնեցի ափերիս մէջ: Հայւանն
(անասունը) ափերիս մէջ սողաց ման եկաւ, թեւիցս բարձրացաւ դէպի վիզս, միւս ձեռքով բռնեցի ու
գրպանս դնելով ուրախ-ուրախ վազեցի տուն: Էն օրւանից մինչեւ օրս
օձ բռնելիս. ոնց որ մի չւան բռնեմ»:
Ասում են թէ գիւղում մի գիւղապետ է լինում՝ խիստ, դաժան ու
նեղացնող` Սիմէօն անունով:
Հայրս որոշում է վրէժխնդիր լինել եւ իր համագիւղացիների ոխը
հանել: Այսպէս էր պատմում մի
ծանօթ գիւղացի:
«- Մի օր արտում աշխատում էինք.
հայրդ էլ փոքր էր, մի 8-9 տարեկան
տղայ էր: Տեսանք քալանթարը (գիւղապետը) ձիու վրայ նստած, սովորականի պէս երկար մտրակը ձեռքին, փնթփնթալէն գալիս է:
- Հայրդ գործը դադարեցրել ու
նայում էր, յետոյ իմացանք, որ դիտմամբ էր գործից ձեռք քաշել: Քալանթարը մօտեցաւ հօրդ ու վրան
բարկացաւ.
- Շան լակոտ «մարգիր» (օձ բըռնող), բա չե՞ս գործում:
Հայրդ շատ հանդարտ նայեց
նրան ու ասաց.
(Շար. 1)
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Հայոց Եկեղեցին....
(Շար. 1-ին էջից)

առաջնորդներին՝ հասու բոլոր միջոցներով
ձայն բարձրացնելու եւ կասեցնելու ադրբեջանական կողմի հերթական ոտնձգութիւնները՝
յանուն մարդկային կեանքերի փրկութեան եւ
հիմնարար իրաւունքների պաշտպանութեան,
յանուն նոր ողբերգութեան կանխման։
Հայոց Եկեղեցին յորդորում է աշխարհասփիւռ իր զաւակներին՝ զօրավիգ լինելու
Հայրենիքին եւ կարելին ի գործ դնելու՝ իրենց
պետութիւնների եւ միջազգային կազմակերպութիւնների ուշադրութեանը յանձնելու յիշեալ դատապարտելի գործողութիւնները, որոնք
վերստին ապակայունացնում են իրավիճակը
տարածաշրջանում եւ խաթարում թանկ գնով
հաստատւած փխրուն խաղաղութիւնը։
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը եւ հոգեւոր
դասը աղօթում են հայոց պետականութեան
անսասանութեան, ազգի միասնականութեան
ու ամուր կամքի եւ հայրենեաց պաշտպանների
արիասիրտ ոգու համար՝ յաղթահարելու այս
մարտահրաւէրները եւ վերականգնելու խաղաղ, ապահով եւ արժանապատիւ կեանքը մեր
ժողովրդի։

ՀՅԴ Բիւրոյի....
(Շար. 1-ին էջից)

համոզումներին, բողոքի ձայն բարձրացնել
հայութեան դէմ կատարւող անարդարութիւնների նկատմամբ։
Յանձնարարում ենք մեր Հայ Դատի բոլոր
գրասենեակներին եւ յանձնախմբերին՝ պատկան երկրների ներկայացուցիչներին բացատրել
իրականութիւնը, պահանջել աներկբայ դատապարտում, եւ նոր թափ հաղորդել Հայ
Դատի պայքարին։
Եւ ի վերջոյ, կոչ ենք ուղղում վերջին ամսւան
ընթացքին աշխարհով մէկ բողոքի ցոյցեր եւ
հաւաքներ իրականացնող հայ երիտասարդութեանը՝ չհիասթափւել, զինւել յարատեւ
պայքարի ոգով եւ վճռակամ ու միասնական
ճիգերով պաշտպանել հայրենիքը եւ աներեր
հետապնդել Հայ ազգի անժամանցելի եւ արդար իրաւունքների պաշտպանութիւնն ու ձեռքբերումը։
ՀՅԴ ԲԻՒՐՕ
16 նոյեմբերի, 2021 թ.

«Թշնամին....
(Շար. 1-ին էջից)

երբ թշնամին, արհամարհելով միջազգային իրաւունքի նորմերը, շարունակում է իր յանցաւոր գործողութիւնները Հայաստանի նկատմամբ, հայ ժողովուրդը պէտք է ամուր միասնականութիւն, աննկուն կամք եւ անզիջող կեցւածք ցուցաբերի:
«Արցախեան 44-օրեայ պատերազմից հազիւ
մէկ տարի անցած՝ նոյն թշնամին, աշխարհի
դիմաց, արհամարհելով մարդկային իրաւունքի հիմնական սկզբունքները եւ ոտնակոխելով միջազգային օրէնքները, շարունակում է
իր ոճրային արարքները Հայաստանի նկատմամբ:
Յստակ են թշնամու հետապնդած նպատակները: Հայաստանի դաշնակիցների եւ բարեկամ
նկատւող երկրների լռութիւնը տարօրինակ է:
Այս կացութեան դիմաց մեր ժողովուրդը՝ Հայաստանում, Արցախում եւ Սփիւռքում, պէտք է
ցուցաբերի ամուր միասնականութիւն, աննկուն
կամք եւ անզիջող կեցւածք», – գրել է Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսը:

«Ռուսական....
(Շար. 1-ին էջից)

գործողութիւնների արդիւնքում հակառակորդն ունի կենդանի ուժի մեծաթիւ կորուստ,
մի քանի միաւոր զինտեխնիկա ոչնչացւել
կամ շարքից դուրս է բերւել: Հայկական կողմը
նոյնպէս կորուստներ ունի: Վիրաւորների թիւը
նոյնպէս ճշտւում է: Եւս 12 զինծառայող գերեվարւել է:
Յիշեցնենք` ՊՆ-ն յայտնել էր, որ երէկ` ժամը
13:00-ի սահմանում, ադրբեջանական ԶՈւ ստորաբաժանումները հերթական սադրանքն են
նախաձեռնել ՀՀ արեւելեան սահմանագօտու
ուղղութեամբ՝ գնդակոծութեան ենթարկելով հայկական դիրքերը:
Սիւնիքում ադրբեջանական եւ հայկական
կողմերի զինւած ուժերի միջեւ փոխհրաձգութիւն է սկսւել Ծիծեռնաքար լեռան հայկական
2 դիրքի համար: Փոխհրաձգութիւնը սկսւել է
այն բանից յետոյ, երբ ադրբեջանական կողմը
պահանջել է, որ հայկական զինւած ուժերը լքեն
Հայաստանի տարածքում գտնւող Ծիծեռնաքարի երկու մարտական յենակէտերը, սակայն
մեր զինծառայողները հրաժարւել են կատարել
այդ պահանջը:

ՀՀ Անվտանգութեան....
(Շար. 1-ին էջից)

ՀՅԴ Ազատամարտիկների յանձնախմբի
յայտարարութիւնը
Պատրաստ լինել կազմակերպւած
մեկնել Հայրենիքը պաշտպանելու
ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմնի Ազատամարտիկների յանձնախումբը հանդէս է եկել
յայտարարութեամբ.
Ադրբեջանը հերթական անգամ ռազմական գործողութիւններ է սանձազերծել, այս անգամ դրանք
տեղափոխելով Հայաստանի Հանրապետութեան
ինքնիշխան տարածք:
ՀՅԴ Ազատամարտիկների յանձնախումբը, հաւատարիմ բոլոր ուժերով Հայրենիքը պաշտպանելու կուսակցութեան հաւատամքին, իր պատրաստակամութիւնն է յայտնում կանգնել Հայ զին-

ւորի կողքին:
Նախորդ պատերազմների ընթացքում մեր գումարտակի ու վաշտերի կազմում մարտնչած բոլոր
կամաւորներին կոչ ենք անում ամէն վայրկեան
պատրաստ լինել կազմակերպւած մեկնելու Հայրենիքը պաշտպանելու:

Իրանի ու Ռուսաստանի....

րութեան պահանջին հակասող եւ անօրինական,
քանզի դա սպառնում է նրանց կայունութեանն
ու անվտանգութեանը»: Հանր. նախագահը ընդառաջել է Ռուսաստանի նախաձեռնութիւնը Կովկասում կայունութեան ու խաղաղութեան առումով:
Երկու երկրների նախագահները անընդունելի են համարել տարածաշրջանի երկրների սահմանների փոփոխութիւնը, նաեւ աշխարհաքաղաքական որեւէ փոփոխութիւնը:

(Շար. 1-ին էջից)

առեւտրա-տնտեսական յարաբերութիւնների ընդարձակման համար:
Նախագահը շեշտելով երկու երկրների համատեղ համագործակցութիւնները տարածաշրջանային հարցերով, ընդգծել է. «Սիրիայում
օտարների ներկայութեան յարատեւումը համարում ենք այդ երկրի ժողովրդի, ու կառավա-

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմնի
Ազատամարտիկների յանձնախումբ
16.11.2021 թ.
«arfd.am»

գործընկերների լռութեան պայմաններում Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիւ գործողութիւնները: Իմ գնահատականը միանշանակ
է. Ադրբեջանը եւ նրան քաջալերող ուժերը
թիրախաւորում են մեր ինքնիշխանութիւնը եւ
պետականութիւնը, մեր անկախութիւնը:
Միջազգային հանրութեանը կոչ եմ անում
Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող յայտարարութիւններ ընդունել՝ հասցէական յայտարարութիւններ։ Սահմանային վէճերի մասին
խօսակցութիւններն անհեթեթ են եւ անիմաստ:
Չկայ սահմանային վէճ, կայ Հայաստանի
ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ագրեսիա:
Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը եւ ժողովուրդը վճռական են եւ մենք
բոլոր հնարաւոր միջոցներով պաշտպանելու
ենք մեր ինքնիշխանութիւնը, տարածքային ամբողջականութիւնը, պետականութիւնը եւ անկախութիւնը:
Միեւնոյն ժամանակ, մենք շարունակում ենք
ընդգծել ստեղծւած իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուծման անհրաժեշտութիւնը եւ նախկինում մեր արած բոլոր առաջարկութիւններն
ուժի մէջ են։ Մենք հաւատարիմ ենք նոյեմբերի 9-ի եւ յունւարի 11-ի եռակողմ յայտարարութիւնների դրոյթներին:
«primeminister.am»
Հեռախօսազրոյցի ընթացքում, Ռուսաստանի
Դաշնութեան նախագահ Վլադիմի Պուտինը
մտահոգութիւն յայտնելով Ղարաբաղեան կարգավիճակի մասին, յոյս է յայտնել, որ Իրանը
հովանաւորի 3+3 խորհրդակցական մեխանիզմը:
Նա նաեւ հովանաւորելով Իրանի ժողովրդի իրաւունքները միջուկային հարցով, յոյս է յայտնել,
որ առաջիկայ բանակցութիւններում, կողմերը
քաղաքական բաւարար կամք դրսեւորեն ներկայ
պայմաններից դուրս գալու համար:

