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Ազգային, հասարակական, քաղաքական

ԱԳՆ-ի յայտարարութիւնը
ՄԱԿ-ի Գլխաւոր
ասամբլեայում Հոլոկոստի
բանաձեւի ընդունման
վերաբերեալ

«Ցեղասպանութիւնը,
սպանդը, ռասայական
զտումները,
բնակավայրերի
աւերումը եւ տեղացի
բնակիչներին
պաշարման մէջ պահելն
ու շրջափակելն այն
յանցանքներն են,
որոնք մշտապէս
իրականացնում է
Սիոնիստական ռեժիմը»

(Շար. 8-րդ էջում)

(Շար. 8-րդ էջում)

(Շար. 8-րդ էջում)

Դաւիթ Խաչիեանի
«Պատերազմ»
վիպակը
(Տես 5-րդ էջում)

90-ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 17 (24025), հատավաճառ՝ 20000 ռիալ
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«Իրանի, Ռուսաստանի ու
Չինաստանի համադրութիւնը
ամենաբարձր մակարդակում է»

«ԱԼԻՔ» - Արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարութեամբ
հանդէս գալով յստակեցրել է Իրանի
Իսլ. Հանրապետութեան դիրքորոշումը ՄԱԿ-ի Գլխաւոր վեհաժողովին Հոլոկոստի վերաբերեալ բանաձեւի սկզբունքների ու դրոյթների
մասին, որտեղ նշւած է, որ բանաձեւի

«news.am» - ՀՀ արտաքին գործերի
նախարար Արարատ Միրզոյեանը
ստացել եւ շարունակում է ստանալ այս տարւայ ընթացքում տարատեսակ միջոցառումների հրաւէրներ, այդ թւում՝ Անթալիայի դիւանագիտական ֆորումի: «Sputnik» Արմենիա»-ի հարցին ի պատասխան
ասաց ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խօսնակ
Վահան Յունանեանը՝ անդրադառնալով՝ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուի յայտարարութեանը, թէ Հայաստանը հրաւիրւած է Անթալիայի
դիւանագիտական ֆորումին:
«ՀՀ ԱԳ նախարարութիւնը համապատասխան ընթացակարգով
քննարկում է նախարարի՝ վերոնշեալ
միջոցառումներին մասնակցութեան
նպատակայարմարութիւնը: Հանրութիւնը պատշաճ կերպով կը տեղեկացւի կայացւելիք որոշումների
մասին»,- նշեց Յունանեանը:
Նշենք, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուն
Անկարայի համալսարանում դիւանագէտների հետ հանդիպմանն ասել
է, որ մարտի 11-13-ն անցկացւելու է
Անթալիայի դիւանագիտական 2-րդ
ֆորումը, որին մասնակցելու հրաւէր են ուղարկել բազմաթիւ երկրներ,
հրաւիրւածների ցանկում են նաեւ
Հայաստանը, Յունաստանը, Կիպրոսն ու Իսրայէլը: Նրա ասութեամբ՝
արդէն 39 երկրի արտաքին գերատեսչութիւնների ղեկավարներ հաստատել են իրենց մասնակցութիւնը:
Յիշեցնենք` Հայաստանի եւ

شنبه
1400  بهمن2

Իրանի բանակի ծովուժի հրամանատար.

Իրանի բանակի ծովուժի հրամանատար, ծովակալ Շահրամ Իրանին
անդրադառնալով Իրանի, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի «2022 ծովային
անվտանգութեան գօտու համակցւած
զօրավարժութիւններ»-ին ընդգծել է,
որ Չինաստանը եւ Ռուսաստանը այն
երկրներն են, որոնք բոլոր ոլորտներում ասելիք ունեն եւ ծովային բնագաւառում եւս ճանաչւում են որպէս
ծովային ուժ:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ այդ մասին
նա ասել է. «Իրանի Իսլ. Հանրապետութեան բանակի ռազմավարական նաւատորմը, որպէս տարածաշրջանային ուժ, վերջին տասնամեակում լուրջ եւ ակտիւ ներկայութիւն
է ունեցել տարածշրջանում եւ այսօր եւս
այս երեք երկրների ջանքերը՝ ծովային
ոլորտում, հիմնւած են նաւարկութեան
անվտանգութեան ապահովման վրայ»:
Իրանի բանակի ծովուժի հրամանատարի հաւաստմամբ. «Չինաստանի
եւ Ռուսաստանի ծովուժերը աշխարհում

Չաւուշօղլուն
Միրզոյեանին
հրաւիրել է
Անթալիա
ՀՀ ԱԳՆ-ն
պատասխանել է

ՇԱԲԱԹ,
22 ՅՈՒՆՒԱՐԻ
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ՌԴ եւ ԻԻՀ ԱԳՆ ղեկավարները քննարկել են
տարածաշրջանային խնդիրները,
այդ թւում՝ Անդրկովկասը, Կասպից ծովը,
Աֆղանստանը, Սիրիան
Լրատւական ցանց - Իրանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները համապատասխանեցրել
են համատեղ գործողութիւնների ժամանակացոյցը տարածաշրջանային
խնդիրների առանցքային թեմաների
շուրջ, ներառեալ՝ Աֆղանստանը, Սիրիան, Անդրկովկասը եւ Կասպից ծովը:
Այս մասին ասւում է ՌԴ արտաքին
գործերի նախարարութեան յայտարարութեան մէջ:
«Յունւարի 20-ին Մոսկւայում, Ռուսաստան Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան նախագահ Ս. Է. Ռէյիսիի կատարած աշխատանքային
այցի շրջանակներում ՌԴ ԱԳ նախարար Ս. Վ. Լաւրովը հանդիպել է
ԻԻՀ ԱԳ նախարար Հոսէյն Ամիր Աբդօլլահեանի հետ:
Նախարարները նշել են, որ նախագահ Ռէյիսիի առաջին այցը Մոսկւա
(այս կարգավիճակով) նոր էջ է բացում
երկկողմ կապերի զարգացման մէջ,
ամուր հիմքեր է ստեղծում մեր
երկրների միջեւ բազմակողմ համագործակցութեան խորացման համար:
Զրոյցի ընթացքում արծարծւել են
համաշխարհային քաղաքականութեան առանձին հարցեր, ռուս-իրանական համագործակցութեան զարգաց-

ման հեռանկարները, այդ թւում՝ քաղաքական երկխօսութեան, առեւտրատընտեսական, մշակութային եւ հումանիտար համագործակցութեան զարգացումը՝ շեշտը դնելով առանցքային
համատեղ նախագծերի իրականացման
վրայ:
Պայմանաւորւածութիւն է ձեռք բերւել զարգացնել համագործակցութիւնը
COVID-19 համավարակի դէմ պայքարում՝ երկու երկրների համապատասխան գերատեսչութիւնների միջեւ
հաստատւած երկխօսութեան հիման
վրայ:
Մեծ ուշադրութիւն է դարձւել Իրանի
միջուկային ծրագրի մասին Գործողութիւնների համատեղ համապարփակ
ծրագրի շուրջ ստեղծւած իրավիճակին,
որը մնում է զէնքի չտարածման ոլոր-

տում ամենակարեւոր համաձայնագիրը:
Երկու կողմերն էլ հաստատել են
Վիեննայում բանակցութիւնները շարունակելու իրենց տրամադրւածութիւնը՝
«միջուկային գործարքը» իր սկզբնական
կազմաձեւով վերականգնելու համար՝ առանց որեւէ «յաւելումների» եւ
բացառութիւնների:
Նախարարները համապատասխանեցրել են համատեղ գործողութիւնների ժամանակացոյցը տարածաշըրջանային խնդիրների այլ առանցքային թեմաների շուրջ, այդ թւում՝
Աֆղանստանը, Սիրիան, Անդրկովկասը եւ Կասպից ծովը:
Պայմանաւորւածութիւն է ձեռք
բերւել շարունակել կանոնաւոր երկխօսութիւնը փոխադարձ հետաքըրքրութիւն ներկայացնող բոլոր
հարցերի շուրջ»,- ասւած է ՌԴ ԱԳՆ
հաղորդագրութեան մէջ:

Զախարովան Կիեւ Ալիեւի այցի մասին.
կարեւոր է, որպէսզի այդ կապերն ու շփումներն
ուղղւած չլինեն երրորդ երկրների դէմ
(Տես 8-րդ էջում)

www.alikonline.ir

Թուրքիայի համար
այս պահին կարեւորը
ոչ թէ բանակցութեան
արդիւնքն է, այլ
բանակցութիւնը`
որպէս գործընթաց

«arfd.am» - Յունւարի 20-ին Հրապարակ TV առցանց հեռուստաալիքի հիւրն էր ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ Դատի եւ
քաղաքական հարցերի գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեանը:
Քննարկւել են օրերս Հայաստանի
եւ Թուրքիայի` ներկայացուցիչների
մակարդակով բանակցութիւնների
շարժառիթների, գործընկեր երկրներում դրանց արձագանգի եւ հնարաւոր զարգացումների հետ կապւած հարցեր:
Կիրօ Մանոյեանի կարծիքով` այս
փուլում Թուրքիայի համար առաւել
կարեւոր է ոչ թէ բանակցութիւնների
արդիւնքը, այլ բանակցութիւնները`
որպէս գործընթաց, որով նա Արեւմուտքին ցոյց է տալիս թէ փորձում
է յարաբերութիւններ կարգաւորել
Հայաստանի հետ:
Նա նաեւ ընդգծել է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչների կողմից Մոսկւայում շատ
արագ ընդունւած հաղորդագրութիւնը ցոյց է տալիս, որ կողմերը
որոշակի համաձայնութիւնների են
հասել դեռ բանակցութիւնների մեկնարկից առաջ: «Դա նշանակում է, որ
ՀՀ եւ Թուրքիայի իշխանութիւնները
նախնական շփումներ են ունեցել,
որոնց մասին ՀՀ իշխանութիւնները
լռել են»,- նշել է Կիրօ Մանոյեանը:
Անդրադարձ է կատարւել նաեւ
հայ-թուրքական եւ ՀայաստանԹուրքիա յարաբերութիւններ հասկացութիւնների տարբերութեանը:
Կիրօ Մանոյեանի ձեւակերպմամբ`
Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւնները հայ-թուրքական յարաբերութիւնների մի մասն են միայն
եւ չեն կարող կարգաւորւել հայթուրքական յարաբերութիւններից
անկախ:
Մանրամասները` տեսանիւթում:
https://youtu.be/Fn1FXy2qt40
Այս թեմայի մասին
տեսնել նաեւ 2-րդ էջում
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Այսօր մեր աչքի առաջ իրականացւում է

ԷՋ 2 - ՇԱԲԱԹ, 22 ՅՈՒՆՒԱՐԻ 2022

պանթուրանական ծրագիրը
«arfd.am» - «Ակնյայտ է, որ Հայաստանը յայտնւել է աշխարհաքաղաքական վերադասաւորումների
մի յորձանուտում, եւ մեր մտահոգութիւններն աւելի առարկայական են դառնում առ այն, որ եթէ
չունես յստակ հայեցակարգ, չկան
«կարմիր գծեր» թէ՛ հայ-թուրքական,
եւ թէ՛ հայ-ադրբեջանական յարաբերութիւններում, շատ վտանգաւոր

է մտնել մի պրոցեսի մէջ, որտեղ
Հայաստանը միայնակ է երկու
կողմի՝ թուրք-ադրբեջանական դաշինքի հետ»,- «news.am»-ի հետ զրոյցում ասել է ՀՅԴ Բիւրոյի նախագահ, ԱԺ
«Հայաստան» խմբակցութեան պատգամաւոր Արմէն Ռուստամեանը:
Մանրամասները՝ տեսանիւթում
https://youtu.be/fWWSXuzj6z8

Սէյրան Օհանեան.

«Մեր ժամանակ նոյնիսկ ամօթ էր ադրբեջանական
սադրանքների դէպքում միանգամից դիմել ՀԱՊԿ-ին»
«news.am» - Բաւականին լուրջ աշխատանք է կատարւել ՀԱՊԿ-ի ռազմական բաղադրիչ զարգացման
ուղղութեամբ մինչեւ Նիկոլ Փաշինեանի իշխանութեան գալը: Այս մասին, յունւարի 21-ին, ԱԺ-ում լրագրողների հետ զրոյցում ասաց «Հայաս-

տան» խմբակցութեան ղեկավար Սէյրան Օհանեանը:
«Իսկ Նիկոլ Փաշինեանի իշխանութեան օրօք երկու փաստ. երբ խնդիրը
վերաբերել է Հայաստանին իրենք ոչ
մի բան չեն արել, բացի քննարկումներ
(Շար. 7-րդ էջում)

«Հադրութի եւ Շուշի վերադարձը
տեսականօրէն հնարաւոր է»
«news.am» - Այսօր ոչ ոք չի կարող
ասել, թէ ինչ քարտէզներով է իրականացւելու սահմանագծումն ու սահմանազատումը. դրա համար պէտք է
ստեղծւի համապատասխան խառը
յանձնաժողովներ, որոնք ամբողջութեամբ վեր կը հանեն ԽՍՀՄ ժամանակահատւածում գույութիւն ունեցող
իրաւապայմանագրային ամբողջ դաշտը,
փաթեթը եւ այն բոլոր գործողութիւնները, որոնք տեղի են ունեցել երկու հարեւան հանրապետութիւնների
միջեւ: Այս մասին, յունւարի 21-ին,
ԱԺ-ում լրագրողների հետ զրոյցում
ասաց «Հայաստան» խմբակցութեան
ղեկավար Սէյրան Օհանեանը:
«Միայն լիարժէք, խորաթափանց
քննարկումից յետոյ կարելի է որոշել,
թէ որտեղ ինչպէս պէտք է անցնի
սահմանը, իսկ այս պարագայում հայելային հետքաշում ասածն ինձ համար մերկապարանոց, անիմաստ խօսակցութիւններ են»,-ասաց նա:

Սէյրան Օհանեանը կարծիք յայտնեց, որ Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնւի հայելային հետքաշմանը, քանի
որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան յանցագործներ են, նրանք յանցագործութիւն
են իրականացրել Հայաստանի ու
Արցախի հանդէպ. «Պէտք է խաղաղութեան գնալ, բայց չպէտք է դրան գնալ
մեր շահերի հաշւին, մեր պատմական
հող ու ջրի հաշւին»:
Հարցին, թէ տեսականօրէն հնարաւո՞ր է, որ Ադրբեջանը յետ քաշւի
Հայաստանի տարածքից, որտեղ ներխուժել է, Սէյրան Օհանեանն արձագանգեց, որ տեսականօրէն ամէն ինչ էլ
հնարաւոր է. «Տեսականօրէն հնարաւոր է նաեւ, որ Արցախի հատւածում
վերականգնւեն Արցախի ժողովրդի
իրաւունքները Հադրութում, Շուշիում,
նաեւ Մարտակերտ, Մարտունի, Ասկերան հատւածներում: Դրա համար
պէտք է բանակցել: Տեսականօրէն հնարաւոր է վերադարձնել Շուշին ու Հադ-

րութը: Այդ ամէնն իրականացնելու
համար պէտք են լծակներ, այսօր այդ
լծակներն ունի քաղաքական մեծամասնութիւնը»,- ասաց նա:
Դիտարկմանը, որ եթէ լծակներն
իշխանութեան ձեռքին են, դուք էլ գիտէք մեխանիզմները, ինչու չէք համագործակցում իշխանութեան հետ այդ
հարցում, պաշտպանութեան նախկին
նախարարն արձագանգեց. «Ես չասացի՝ մեխանիզմը մենք գիտենք: Մեխանիզմը բանակցութիւններն են,
արտաքին յարաբերութիւններում եւ
Արցախի շուրջը ընթացող
ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի համանախագահութեան
շրջանակում բանակցութիւններն են,
որն իր մէջ պարունակում է մարտավարական եւ ռազմավարական
լուրջ քայլեր, տեխնիկական լուրջ
հնարքների իրագործում եւ դրան
տիրապետել: Իսկ իրավիճակին տիրապետողն այսօր իշխանութիւններն են»:

Վարդան Ոսկանեան.

«Պայծառատես լինելու կարիք չկայ՝
հասկանալու, որ էրդողանական վարչախմբի
«հերոսները» չեն փոխւել»
«news.am» - Ընդամէնը մէկ տարի
առաջ Բաքւում կայացած տխրահըռչակ եւ մեզ համար նւաստացուցիչ
զօրահանդէսի ժամանակ էրդողանական վարչախմբի պարագլուխը
ոգեւորութեամբ խօսում էր հայութեան դահիճներից էնւերի «լուսաւոր

հոգու» մասին: Այս մասին «facebook»-ի
իր էջում գրել է իրնագէտ, «Հայրենիք»
կուսակցութեան անդամ Վարդան
Ոսկանեանը:
Նա, մասնաւորապէս, նշել է. «Այսօր
նոյն վարչախմբի արտգործնախարարը
(Շար. 7-րդ էջում)

Կարինէ Նալչաջեան.

«Լո՞ւրջ, պարոն Սուքիասեան, Դուք լո՞ւրջ էք
այդպէս ասում. Լսէք, Դուք թուրքի հետ գործ ունէք»
«168.am» - Հոգեբան Կարինէ Նալչաջեանը զարմանում է, թէ ինչքան
ինքնասիրահարւած են այն մարդիկ,
ովքեր երկիրը հասցրել են աղէտի:
«Բացարձակապէս չկայ մեղքի
զգացում: Մենք բոլորս էլ անմեղներ
չենք, կեանքում փոքր ու մեծ մեղքեր

ենք գործում, բայց բարոյական մարդը
տարբերւում է բարոյազուրկ մարդուց նրանով, որ եթէ ինչ-որ մէկին
ցաւ ես պատճառել, ինչ-որ մի հարցում վրիպել ես, ունենում ես խղճի
խայթ: Հիմա մենք տեսնում ենք, որ
(Շար. 7-րդ էջում)

Սեւան Նիշանեանը ստիպւած է եղել
լքել Յունաստանը
«news.am» - Պոլսահայ յայտնի լեզւաբան Սեւան Նիշանեանն իր «ֆէյսբուք»-եան էջում գրել է, որ հեռացել է
Յունաստանից:
Սեւան Նիշանեանը գրել է, թէ
արդէն Փարիզում է, որից յետոյ որոշ
ժամանակով կը լինի Հայաստանում:
Նշենք, որ Յունաստանի իշխանութիւնները արտաքսման որոշում

են կայացրել Սեւան Նիշանեանի
նկատմամբ չնայած նա ամուսնացած է
Յունաստանի քաղաքացու հետ:
Սեւան Նիշանեանը Թուրքիայում
քաղաքական հայեացքների համար
դատական հետապնդման էր ենթարկւել եւ դատապարտւել: Նա բանտից փախել էր Յունաստան, որտեղ էլ
ամուսնացել էր:
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Կիրօ Մանոյեան.

«Սա թատրոն է՝ սցենարը
Թուրքիան է գրել.
Չաւուշօղլուն թող ասի՝ ՀՀ-ին
նախապայման չունենք»
Factor TV-ի հարցազրոյցը ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ Դատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենեակի ղեկավար Կիրօ
Մանոյեանի հետ:
Հ. -Պարո՛ն Մանոյեան, Դաշնակցութեանը լաւատեսութիւն ներշնչո՞ւմ է
Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւնների կարգաւորման առաջին հանդիպումը եւ բանագնացների պաշտօնական այն հաւաստիացումը, որ
պայմանաւորւել են բանակցել առանց
նախապայմանների:
Պ.- Չէ, եթէ մենք երէկ ծնւած
լինէինք, կարո՛ղ է հաւատայինք, որ
Սուրբ Հոգին իջել է Թուրքիայի վրայ,
եւ Թուրքիան որոշել է աւելի քան
30-ամեայ քաղաքականութիւնը Հայաստանի նկատմամբ, որն է՝ նախապայմաններով խօսել, մէկուկէս
ժամւայ խօսակցութեան ընթացքում
փոխել իր կեցւածքը: Ո՛չ, վստահութիւն չի ներշնչում: Ընդհակառակը,
կարծէք թէ այս բանակցութիւնները
բեմականացում են արդէն որոշ պայմանաւորւածութիւնների: Մենք տեսանք, որ այդ հանդիպումից մէկ օր
առաջ, երբ Թուրքիայի նախագահը
հանդիպեց Եւրոմիութեան դեսպանների հետ Անկարայում, կրկնեց նոյն
բաները, որ ՀՀ-ն լաւ կը լինի՝ ճիշտ
գնահատի, հասկանայ եւ այլն: Իրենք
ոչ թէ առանց նախապայմանների են
խօսում Հայաստանի հետ, նոյնիսկ
մէկն էլ աւելացրել են, որն է, այսպէս կոչւած, «Զանգեզուրի միջանցքը»:
Ամէն դէպքում, ՀՀ-ի այս իշխանութիւնները, անկախ նրանից, թէ ովքեր
են, քանի որ իրենք տանուլ են տւել
Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դէմ պատերազմը, չեն կարող բանակցել
Թուրքիայի հետ:
Հ.-Դուք օրինակ էք բերում, որ
Առեւտրի համաշխարհային կազմակերպութեանը ՀՀ-ի անդամակցութեան
ժամանակ 2000-ականներին, Թուրքիան ՀՀ-ի վերաբերեալ վերապահումներ է կատարել: Նշանակում է՝
թուրքերն այսօր բան ունե՞ն ապացուցելու, օրինակ՝ կարող են վերացնել
ՀՀ-ի դէմ արգելքները, եթէ իրօք

անկեղծ են նրանց նպատակները՝ յայտարարելով, թէ պատրաստ են առանց
նախապայմանների բանակցել:
Պ.-Չաւուշօղլուն թող մի անգամ
գոնէ յայտարարի, որ ոչ մի նախապայման չունեն ՀՀ-ի առաջ դրած:
Մի հատ թող ասի, բայց չի ասի: Սա
այդ թատրոնի մասն է: Սցենարը գրել
են, համաձայնւել են, իսկ մնացածը
թատրոն է:
Հ.-Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւնների կարգաւորման ներկայ
գործընթացի սցենարն ովքե՞ր են գրել՝
Ձեր կարծիքով:
Պ.-Ես կարծում եմ՝ այս դէպքում հեղինակային իրաւունքը Թուրքիայինն է:
Հ.-Ո՛չ Ռուսաստանին եւ ո՛չ էլ Միացեալ Նահանգների՞ն:
Պ. -Ո՛չ, ո՛չ: Տեսէ՛ք, եթէ սերտանան Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւնները, դա չի բխում Ռուսաստանի շահերից: Հասկանանք՝ ռուսական ռազմաբազան այստեղ ներկայ
է, մեր հիմնաւորումը գոնէ... որ
մենք սպառնալիք ենք տեսնում
Թուրքիայից: Ռուսաստանը դա մեր
աչքերի համար չի արել: Ռուսաստանի շահերից է բխում, որ ինքն
այս տարածաշրջանում, այսօր արդէն՝
երեք երկրներում ունենայ զինւորական, ռազմական ներկայութիւն:
Յարաբերութիւնների սերտացումը չի
բխում ՌԴ-ի շահերից, ինչո՞ւ պէտք է
շահագրգիռ լինի:
ՌՈԲԵՐՏ ԱՆԱՆԵԱՆ

Հարցազրոյցն ամբողջութեամբ՝ տեսանիւթում:
https://youtu.be/aziDy5p3iJI

Տրիւդօ.

«Կանադան դիտարկում
է Ուկրայինային
օգնութիւն տրամադրելու
տարբերակները»
«tert.am» - Կանադայի իշխանութիւնները դիտարկում են Ուկրայինային աջակցութեան տրամադրման
զանազան տարբերակներ: Ինչպէս
փոխանցում է «Արմէնպրես»-ը, այս
մասին լրագրողներին յայտնել է
Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրիւդօն:
Պատասխանելով հարցին, թէ
արդեօք հնարաւոր է Ռուսաստանի
հետ սահմանին իրադրութեան լարման ֆոնին Ուկրայինային յաւելեալ,
այդ թւում եւ ռազմական աջակցութիւն
տրամադրել՝ Տրիւդօն ասել է. «Մենք
հաշւի ենք առնում տարբեր գործօններ: Շարունակում ենք տարբեր մա-

կարդակներում աջակցել Ուկրայինայի
ժողովրդին»:
Վարչապետը յիշեցրել է, որ Կանադայի զինւած ուժերը 2015 թւականից
«Unifier» գործողութեան շրջանակում
վերապատրաստում են ուկրայնացի
զինւորներին ու սպաներին: Առաքելութեան կազմում շուրջ 200 կանադացի
զինծառայող կայ:

«Sabah».

«Թուրքիան չի ցանկանում
հայ-թուրքական յաջորդ
հանդիպումը լինի 3-րդ
երկրում»

(Տես 7-րդ էջում)
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«Բացարձակ անհրաժեշտութիւն է,
ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 17 (24025)

որ Հայաստանը քաղաքականապէս ու
նիւթապէս մէջտեղից վերացւի»

ՇԱԲԱԹ, 22 ՅՈՒՆՒԱՐԻ 2022- ԷՋ 3

Փաշինեանը կորցնում
է ժողովրդավարական
կառավարման իր մեծապէս
գնահատւած յաղթաթուղթը
ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ
«Կալիֆորնիա կուրիէր» թերթի
հրատարակիչ եւ խմբագիր
www.TheCaliforniaCourier.com

Գեղամեանը հրապարակում է թուրքական հայեացքները

«yerkir.am» - «Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւնների «խաղաղասիրական» օրակարագի ներկայիս
ջատագովները երբեք չեն անդրադառնում մի պարզ հարցի, իսկ ի՞նչ
նպատակ է հետապնդում թուրքական կողմը Հայաստանի հետ սկըսւած գործընթացում: Իսկ Թուրքիայի ու տարածաշրջանի քաղաքականութեանը մասնագիտօրէն ծանօթ
մարդիկ գիտեն, թէ որոնք են Թուրքիայի նպատակներն ու իրական
ցանկութիւնները: Ուստի այսօրւանից
կը կիսւեմ Թուրքիա-Հայաստան քաղաքական հակամարտութեան հիմնական սկզբունքների հետ` թուրքական հայեացքով»,- գրում է Թուրքագէտ Վարուժան Գեղամեանը՝ հրապարակելով «Մուստաֆա Քեմալ. պայքար Հայաստանի Հանրապետութեան
դէմ» Սաֆրաստեանի հեղինակած
գրքից մի հատւած:

Մէջբերման սկիզբ.
«1920 թ. հայութեան «առաջադէմ»
հատւածներում եւս կային քննարկումներ Թուրքիայի հետ հաշտւելու
եւ անմոռաց եղբայրութիւն անելու
կոչերով, որոնք հնչում էին հայ-թուրքական պատերազմի ժամանակ:
Իսկ մինչ այդ Թուրքիայի արտգործնախարար Մուխթար բէյը հեռագիրկարգադրութիւն է ուղարկում Արեւելեան ճակատի հրամանատար Քեազիմ Քարաբեքիր փաշային` Հայաստանի հետ բանակցութիւնների նպատակի ու ձեւի վերաբերեալ.
«... Բացարձակ անհրաժեշտութիւն
է, որ Հայաստանը քաղաքականապէս
ու նիւթապէս մէջտեղից վերացւի:...
Դրանից բխում է, որ քննարկման
առարկայ չի կարող լինել հայերի
հետ պարզ մի զինադադարի համաձայնութեան արդիւնքում մեր հետ
քաշւելը: Հայերին փոխանցւող զինա-

դադարի հիմնադրոյթները պիտի ուղըղւած լինեն ոչ թէ Հայաստանից
դուրս գալուն, այլ հայերին մոլորեցնելուն եւ Եւրոպայի նկատմամբ խաղաղասէր երեւալուն...
Ներկայումս բացարձակ անհրաժեշտութիւն է զօրացրել հայկական
բանակը եւ բռնագրաւել նրա զէնքը`
այդպիսով հնարաւորութիւն չտալով,
որ վերականգնւի նրա ռազմական
կառոյցը: Երկաթուղիները հսկողութեան տակ պահելու եւ մահմեդական
ազգաբնակչութեան իրաւունքները
պաշտպանելու պատրւակով անհրաժեշտ է մեր ռազմական հսկողութիւնը հաստատել Հայաստանի ողջ տարածքի վրայ եւ այդպիսով մեր ձեռքում պահել Թուրքիան Ադրբեջանին
կապող բոլոր ճանապարհները: Վերը
նշւած այդ նպատակը պիտի իրականացնել քողարկւած ու փափուկ
ձեւով` ինչպէս խաղաղութեան պայմանագրի տեքստում, այնպէս էլ նրանից բխող գործողութիւններում` հայերի աչքերում մշտապէս խաղաղասէր երեւալու պայմանով»*):
«Կարելի է գրեթէ վստահութեամբ
պնդել, որ պատմութիւնը կրկնւում
է, այս անգամ Քեազիմ Քարաբեքիր
անւան փոխարէն կարելի է դնել,
օրինակ, Սերդար Քըլըչ...»,- ամփոփում է Վարուժան Գեղամեանը:
--------*Աղբիւրը` Սաֆրաստեան Ռ.,
«Մուստաֆա Քեմալ. պայքար
Հայաստանի Հանրապետութեան
դէմ», Երեւան, 2019, էջ 87-89

Նայիրի Յոխիկեան.

«Ո՞վ է Ռուբէն Ռուբինեանը.
բրիտանական կամ թուրքական
ազդեցութեան գործակա՞լ է»
Լրագրող, մեդիափորձագէտ Նայիրի Յոխիկեանն իր «ֆէյսբուք»-եան
էջում գրել է.
«Յունւարի 17-ին ՀՀ ԱԺ-ում ելոյթի ժամանակ փոխխօսնակ Ռուբէն
Ռուբինեանը, ով նաեւ հայ-թուրքական յանձնախմբում համակարգում
է հայկական կողմի աշխատանքը,
սպառնաց, թէ այլեւս համբերատար
չի լինի նրանց նկատմամբ, ովքեր
իրեն կանւանեն թուրքական ազդեցութեան գործակալ։
Նախ՝ գիտի՞ արդեօք Ռուբէնը,
թէ ինչ է նշանակում «ազդեցութեան
գործակալ» տերմինը։ 2018-ի աշնանը, երբ այն ժամանակւայ փոխնախարարներից մէկի առաջարկով Երեւանի «Շերեփ» ռեստորանում հանդիպեցի այն ժամանակ ԱԳՆ փոխնախարար Ռուբէն Ռուբինեանի հետ,
կարճ զրոյցի ընթացքում հասկացայ,
որ գաղափար չունի, թէ ինչ պաշտօն
է զբաղեցնում, չգիտէր, թէ ինչ է
«ժողովրդական դիւանագիտութիւնը
(soft diplomacy), որը քաղաքագիտութեան ֆակուլտետի իւրաքանչիւր
առաջին կուրսեցի լաւ գիտի։ Դա
Ռուբէնի հետ իմ առաջին ու վերջին
հանդիպումն էր։ Իմաստ չունէր էլի
հանդիպել, թէպետ ոգեւորութեամբ
իր հեռախօսի համարը տւեց, որ
խօսենք։ Այսօր էլ կասկածում եմ, թէ
նա գիտի՝ ինչ է ազդեցութեան գործակալի իմաստը, ինչպէս որ չգիտի,
թէ ինքը ինչպէս է յայտնւել թուրքական ազդեցութեան գօտում։
Ազդեցութեան գործակալ բառն
առաջացել է դեռեւս 20-րդ դարի
կէսերին՝ սառը պատերազմի ժամանակ, երբ ԽՍՀՄ եւ ԱՄՆ յատուկ ծառայութիւնները բարեկամանում ու
իրենց ազդեցութեանն էին ենթարկում միմեանց պաշտօնեաներին, հասարակական, քաղաքական ու մշա-

կոյթի գործիչներին, լրագրողներին։
Սրանք էլ, սկզբնական շրջանում,
ոչինչ չհասկանալով, իրենց կամքից
անկախ, իրենց երկրում քարոզում
են հակառակ կողմի արժէքները։ Ժամանակի ընթացքում նրանք այնքան
են տարւում միւս երկրով, որ իրենց
գործողութիւնները համակարգում
են հէնց այդ երկրների յատուկ ծառայութիւնների հետ։ Այսինքն՝ ազդեցութեան գործակալը վերածւում է
իրական, մտածւած գործակալի։
Հիմա վերադառնանք Ռուբէն Ռուբինեանին։ 1990 թւականի մարտի
8-ին ծնւած այս տղան ԵՊՀ-ն աւարտելուց անմիջապէս յետոյ՝ 2011-ին
յատուկ ծրագրով տեղափոխւել է Անգլիա, սովորել այնտեղ մէկ տարի, իսկ
2012-ին նոյնպիսի յատուկ ծրագրով
սովորել Լեհաստանում։
2017-ին Թուրքիայում գործող
«Հրանտ Դինք» հիմնադրամի ֆինանսաւորմամբ տեղափոխւել է Թուրքիա եւ ուշադրութիւն դարձրէք, «փորձի փոխանակման նախագծի» շրջանակում հետազօտութիւն իրականացրել Ստամբուլի «Սաբանջը» համալ-

սարանում։
Երկու խօսք թուրքական «Սաբանջը» համալսարանի մասին։ Այս ԲՈՒՀ-ի
հիմնադիրը թուրք ազգայնական
գործարար Հաջը Օմէրն է, ով 1934
թւականին Քեմալ Աթաթուրքի խորհըրդով ընտրել է Սաբանջը ազգանունը եւ նոյն Աթաթուրքի օգնութեամբ տիրացել Ադանայի հայերի
անհատական ու եկեղեցապատկան
ունեցւածքին՝ ընդհանուր առմամբ՝
100 մլրդ դոլար։ Այս թուրքի զաւակները քարոզչական կրթութեան նպատակներով 1994 թւականին հիմնել
են «Սաբանջը» համալսարանը՝ այնտեղ աշխատելով հիմնականում օտարերկրացի ուսանողների հետ՝
ուղեղների լւացման, ազդեցութեան
գործակալ դարձնելու համար։ Թուրքական այդ ԲՈՒՀ-ի դասախօսների
մէջ շատ են Թուրքիայի յատուկ ծառայութիւնների աշխատակիցները։
Ռուբէն Ռուբինեանը 2017-2018
թւականներին հետազօտութիւն է
արել հէնց «Սաբանջը» համալսարանում եւ Հայաստան է վերադարձել
(Շար. 5-րդ էջում)

«Լոս Անջելէս թայմս» թերթը
2022 թւականի յունւարի 11-ին հրապարակեց Ջոնա Գոլդբերգի խմբագըրականը՝ «Պուտինի հետ պարզապէս հանդիպումը զիջում է. ԱՄՆ-ը
պէտք է զգուշանայ աւելին տալուց»
վերնագրով:
Գոլդբերգը յայտնում էր իր դըժգոհութիւնը, որ Ռուսաստանը եւ
նրա ռազմական դաշինքի՝ Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագրի կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ)
միւս անդամները, ներառեալ Հայաստանը, այս ամսւայ սկզբին «խաղաղապահ» առաքելութեամբ զօրքեր ուղարկեցին Ղազախստան։ Իր
յօդւածում Գոլդբերգը քննադատական անդրադարձ է կատարել Հայաստանին. «ՀԱՊԿ անդամներից ոչ
մէկը՝ Ռուսաստանը, Հայաստանը,
Բելոռուսիան, Ղազախստանը, Կիրգիզստանը եւ Տաջիկստանը, ժողովըրդավարական երկրներ չեն։ Հայաստանը աւելի է մօտենում դրան.
«Freedom House»-ն այն անւանում
է «կիսահամախմբւած իշխանատիրական վարչակարգ», որի «ժողովըրդավարութեան միաւորը» 100-ից
33 է: Մնացածը «հաստատուն իշխանատիրական վարչակարգեր են»:
Գոլդբերգի նւաստացուցիչ նկարագրութիւնը Հայաստանի մասին,
որը 2018 թւականին վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանի իշխանութեան
գալուց ի վեր յայտարարւում էր
որպէս ժողովրդավարութեան ամրոց, տհաճ էր հայերի համար։
Վաշինգտոնում գործող «Freedom
House» հետազօտական հաստատութիւնը, որը հիմնականում ֆինանսաւորւում է ԱՄՆ-ի կառավարութեան կողմից, ցաւօք ապացուցում
է, որ Գոլդբերգը չէր սխալւել Հայաստանի հասցէին իր քննադատութեան մէջ: «Freedom House»-ը հրապարակում է «Ազատութիւնն աշխարհում» ամենամեայ զեկոյցը,
որը գնահատում է իւրաքանչիւր
երկրի ժողովրդավարութեան աստիճանը, ներառեալ քաղաքական
ազատութիւնը եւ քաղաքացիական արտօնութիւնները: Երկրները
դասակարգւում են որպէս «ազատ»,
«մասամբ ազատ» կամ «ոչ ազատ»։
Երբ Փաշինեանը դարձաւ վարչապետ, նա արժանացաւ միջազգային հանրութեան եւ ամբողջ աշխարհի հայութեան ծափահարութիւններին՝ իր «Թաւշեայ յեղափոխութեան» միջոցով ժողովրդավարական իշխանութիւն հաստատելու
համար։ Սակայն, «Freedom House»-ը
2018-2021 թւականներին շարունակում էր Հայաստանը դասակարգել
որպէս «մասամբ ազատ»: Հայաստանը համարւում է նաեւ «ոչ ժողովրդավարական
ընտրութեան
երկիր»՝ ելնելով «քաղաքական իրաւունքների» եւ «քաղաքացիական
ազատութիւնների» ցածր վարկանիշերից: Եթէ ադրբեջանցիներն ու
թուրքերը ցանկանում են ուրախանալ Հայաստանի ցածր վարկանիշի վրայ, ապա նշենք, որ թէ՛ Ադըրբեջանը, թէ՛ Թուրքիան շատ աւելի ցածր են դասւում որպէս «ոչ
ազատ»։
Ահա «Freedom House»-ի 2020
թւականի 30 էջանոց մանրամասն
զեկոյցի կարեւորագոյն կէտերը Հայաստանի վերաբերեալ.
«Ազգային ժողովրդավարական
կառավարում» անւանակարգում՝
մէկը որպէս լաւագոյն եւ 7-ը վատագոյն վարկանիշ, Հայաստանը
գնահատւել է 2.25: Այն «դիտարկում է կառավարական համակարգի ժողովրդավարական բնոյթը. օրէնսդիր եւ գործադիր իշխանութիւնների անկախութիւնը, արդիւնաւէտութիւնը եւ հաշւէտւողականութիւնը»:
«Ընտրական գործընթաց» անւա-

նակարգում Հայաստանը գնահատւել
է 3.25։ Այն «ուսումնասիրում է ազգային գործադիր եւ օրէնսդիր ընտրութիւնները, ընտրական շրջանակը, բազմակուսակցական համակարգերի գործունէութիւնը եւ բնակչութեան մասնակցութիւնը քաղաքական գործընթացներին»:
«Քաղաքացիական հասարակութիւն» անւանակարգում Հայաստանը գնահատւել է 4.5։ Այն «գնահատում է քաղաքացիական հատւածի կազմակերպչական կարողութիւնները եւ ֆինանսական կայունութիւնը. իրաւական եւ քաղաքական միջավայրը, որտեղ այն գործում է. արհմիութիւնների գործունէութիւնը. շահագրգիռ խմբերի
մասնակցութիւնը քաղաքականութեան գործընթացին. եւ հակաժողովրդավարական ծայրայեղական
խմբաւորումների սպառնալիքը»:
«Անկախ լրատւամիջոցներ» անւանակարգում Հայաստանը գնահատւել է 3։ Այն «ուսումնասիրում
է մամուլի ազատութեան ներկայ
վիճակը, ներառեալ զրպարտութեան
մասին օրէնքները, լրագրողների
նկատմամբ ոտնձգութիւնները եւ
խմբագրական անկախութիւնը. ֆինանսապէս կենսունակ եւ անկախ
մասնաւոր մամուլի գործունէութիւնը, եւ հանրային լրատւամիջոցների
գործունէութիւնը»։
«Տեղական ժողովրդավարական
կառավարում» անւանակարգում
Հայաստանը գնահատւել է 2.25:
Այն «դիտարկում է իշխանութեան
ապակենտրոնացումը. տեղական
ինքնակառավարման մարմինների
պարտականութիւնները, ընտրութիւնը եւ կարողութիւնները. եւ տեղական իշխանութիւնների թափանցիկութիւնն ու հաշւէտւողականութիւնը»:
«Դատական շրջանակ եւ անկախութիւն» անւանակարգում Հայաստանը գնահատւել է 2.5: Այն «գընահատում է սահմանադրական եւ
մարդու իրաւունքների պաշտպանութիւնը, դատական անկախութիւնը, էթնիկ փոքրամասնութիւնների իրաւունքների կարգավիճակը,
օրէնքի առջեւ հաւասարութեան
երաշխիքները, կասկածեալների եւ
բանտարկեալների նկատմամբ վերաբերմունքը եւ դատական որոշումների կատարումը»:
«Կոռուպցիա» կատեգորիայում
Հայաստանը գնահատւել է 3: Այն
«դիտում է կոռուպցիայի մասին
հանրային ընկալումները, բարձրագոյն քաղաքականութիւն մշակողների բիզնես շահերը, ֆինանսական բացայայտման եւ շահերի
բախման մասին օրէնքները եւ հակակոռուպցիոն նախաձեռնութիւնների արդիւնաւէտութիւնը»:
Հայաստանի վերաբերեալ երկրորդ զեկոյցը հրապարակել է «Human
Rights Watch»-ը (HRW) 2022 թւականի յունւարի 14-ին։ HRW-ը միջազգային ոչ-կառավարական կազմակերպութիւն է (կենտրոնը՝ Նիւ
Եօրքում), որը զբաղւում է մարդու
իրաւունքների հետազօտութեամբ
եւ պաշտպանութեամբ:
HRW-ն յայտնում է, որ թէեւ
«քաղաքական ճգնաժամը» Արցախեան պատերազմից յետոյ «հիմնականում վնասազերծւեց 2021 թւականի յունիսի արտահերթ ընտրութիւններում… ընտանեկան բռնութիւնը, հաշմանդամութիւն ունեցող
անձանց նկատմամբ խտրականութիւնը, ցաւի արդիւնաւէտ բուժման
եւ սփոփիչ խնամքի խոչընդոտները, ինչպէս նաեւ սեռական կողմնորոշման եւ ինքնութեան վրայ
հիմնւած բռնութիւնն ու խտրականութիւնը յարատեւել են: Ձգտելով պայքարել ատելութեան խօսքի
(Շար. 5-րդ էջում)
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Սպահանի ընդհանուր
ուսումնադաստիարակչութեան
գլխաւոր տնօրէնի եւ
3-րդ շրջանի տնօրէնի
Ամանորի այցը՝
Ս. Ամենափրիչ վանք

Ուղերձ
«Ալիք» հաստատութեան
յարգարժան տնօրէնութիւն,
«Ալիք» օրաթերթի
գլխաւոր խմբագիր
յարգելի պրն. Դերենիկ Մելիքեան,
յարգելի խմբագրական կազմ,
սիրելի աշխատակիցներ,
Այսու Իրանի Հայ արհեստաւորների միութեան անունից ողջունում եւ
շնորհաւորում ենք «Ալիք» օրաթերթի 90-ամեայ բարեբաստիկ յոբելեանը:
90 տարիների ընթացքում «Ալիք»
օրաթերթը անսալով լոկ օրաթերթին
պարտականութիւններից, հանդիսացաւ այն ձգողական ուժը, որն իր շուրջ
համախմբեց ընթերցողների, ազգային
գործիչների ու գաղափարական տիպարների մի ամբողջ բանակ, որոնք
սնւելով նաեւ սնեցին հերթական
այն սերունդներին, որոնք տրամաբանական յաջորդականութեամբ հանդիսացան այն ներուժը, որը համայնքին պարգեւեցին ազգային, հասարակական եւ մարդկային կերպար,
ծառայելու նոյն ազգի Սրբազան նպա-

Սպահանի ընդհանուր ուսումնադաստիարակչութեան գլխաւոր
տնօրէն Մոհամմադ Էթեդադին եւ
3-րդ շրջանի տնօրէն Մոհամմադ
Ռեզա Նազարեանը եւ նրանց ուղեկցող պատւիրակութիւնը, 2022
թւականի յունւարի 15-ին, Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօների առթիւ, Ս. Ամենափրկիչ վանքում հանդիպում ունեցան Տէր Սիփան եպս.
Քեչէճեանի հետ:
Հանդիպմանը ներկայ էին Թեմական խորհրդի փոխատենապետ
Վաչիկ Հայրապետեանը, Կրօնական խորհրդի անդամ Սաքօ ՏէրՅովհաննիսեանը, Կրթական խորհըրդի ատենապետ Վարուժ Մովսիսեանը, հայոց ազգ. դպրոցների
տեսչական կազմերն ու պատասխանատուները:
Սրբազան Հայրը ողջունելով
հիւրերին, անդրադարձաւ հայոց
դպրոցների նկատմամբ ուսումնադաստիարակչութեան հիմնարկի
առանձնայատուկ ուշադրութեանը
եւ դպրոցների ղեկավարութեան
հետ այս հաստատութեան ջերմ
համագործակցութեանը:
Անդրադառնալով կորոնավիրուսի համավարակին թեմակալ
առաջնորդը յաւելեց, թէ՝ չնայած
առկայ բոլոր խնդիրներին ու խոչընդոտներին, անցնող երկու տարիներին, դպրոցների աշխատակազմը նոյնութեամբ շարունակեց
իր պարտականութիւնները եւ անփոխարինելի դեր խաղաց աշակերտների կրթման գործում:
Իր խօսքի աւարտին, ազգային

մարմինների, յատկապէս թեմի
Կրթական խորհրդի, հայոց դըպրոցների տեսչութեան ու ամբողջ
անձնակազմի եւ հայ աշակերտութեան անունից, շնորհակալութիւն յայտնեց Սպահանի ընդհանուր
ուսումնադաստիարակչութեան գլխաւոր տնօրէնութեանը
եւ 3-րդ շրջանի տնօրէնին՝ իրենց
անկեղծ համագործակցութեան համար:
Մոհամմադ Էթեդադին, շնորհաւորելով Ամանորն ու Ս. Ծնունդը, մատնանշեց Ազգային իշխանութեան եւ հայոց դպրոցների դերը հայ աշակերտների յաջողութեան եւ զարգացման գործում:
Նա ասաց, թէ իր պաշտօնավարման տարիների ընթացքում
Նոր Ջուղայի հայկական դպրոցները սերտօրէն համագործակցել
են իրենց հետ եւ երբեք խնդիր չեն

ստեղծել այդ հաստատութեան
համար, որը պայմանաւորւած է
փորձառու եւ հնարամիտ ղեկավարների ու գործընկերների առկայութեամբ:
«Կորոնավիրուսի համաճարակի հետեւանքով անցնելով առցանց ուսուցման ձեւաչափին, կըրթական համակարգը բախւեց էական խնդիրների եւ աշակերտութեան ակադեմիական առաջադիմութիւնը կտրուկ անկում ապրեց:
Ուստի մեր բոլոր ջանքերը նպատակաուղղւած են՝ պահպանելով
հակահամաճարակային կանոնները, բացել դպրոցները, այլապէս
առաջիկայ տարիներին առաւել
չափով կրթական խնդիրներ ենք
ունենալու»,- յաւելեց նա:
Ուսումնադաստիարակչութեան
3-րդ շրջանի տնօրէնը եւս շնորհաւորելով Նոր տարին եւ Ս. Ծընունդը, իր անկեղծ շնորհակալութիւնը յայտնեց հայկական դպրոցների տնօրէններին եւ պատասխանատուներին`
հաստատութեան
հետ համագործակցելու համար:
Թեմական խորհրդի փոխատենապետ Վաչիկ Հայրապետեանը
ողջունեց հիւրերին եւ ասաց. «Սպահանի ուսումնադաստիարակչութեան հաստատութիւնը միշտ առանձնայատուկ ուշադրութիւն է
դարձրել հայկական դպրոցներին,
ինչի շնորհիւ հայոց դպրոցները
մեծ յաջողութիւնների են հասել»:
Նա աւելացրեց. «Կորոնավիրուսի համավարակի բռնկումը ազդեց
դպրոցների գործունէութեանը եւ
մեծ ճնշում գործադրւեց ուսուցչական կազմերի վրայ: Այս ընթացքում Ազգային իշխանութիւնն
իր բոլոր միջոցներով եղել է հայկական դպրոցների կողքին եւ
լինելու է մինչեւ հիւանդութեան
ամբողջական վերացումը»:
Ծրագրի ընթացքում արտայայտւեցին նաեւ հայոց դպրոցների տեսուչները եւ այլ պատասխանատուներ, իսկ վերջում ազգային
իշխանութեան կողմից նւէրներ
տրւեցին բոլոր ներկաներին:
Հանրային կապի
գրասենեակ

Բաներ ունես մեզ պատմելու
Պիտի որ շաւիղը քեզ յանձնւած
Այն Մեսրոպի սուրբ բառերով
Դու քո պարտքն է,
որ միշտ ապրես,
Որ հիւր լինես մեր օջախներում
Ամուր ապրի մեր հայ ազգը
ողջ Սփիւռքում:
«Ալիք» օրաթերթի
գլխաւոր խմբագիր
Յարգարժան
պրն. Դերենիկ Մելիքեան եւ
խմբագրական յարգելի կազմ,
Այսու ամենաջերմ բարեմաղթանքներով եւ սրտի անհուն ուրախութեամբ ենք անդրադառնում «Ալիք»
օրաթերթի 90-ամեակի յոբելեանին՝
օրաթերթ, որն ահա քանի սերունդներ է դաստիարակել իր անխափան
հրատարակութեամբ, իր կարեւոր
դերն է ունեցել իրանահայութեան
ազգային, հասարակական տեղեկա-

տակները իրականացման գործին առաքելութիւն որի շարունակականութինը ակնբախօրէն նկատելի է առ
այսօր:
Նոյն բնորոշումով ու տեսլականով շնորհաւորում ենք «Ալիք» օրաթերթի 90-ամեայ յոբելեանը՝ ցանկանալով առաւել վերելք յաջողութիւններ եւ նւաճումներ, որն ինքնին նւաճում կը լինի, թէ՛ ներհամայնքային, եւ
թէ՛ համազգային առումով:
Յարգանօք՝
Իրանի Հայ Արհեստաւորների
միութեան վարչութիւն
Նախագահ՝
Ժորժ Մանուկ Խուդավերդեան
Քարտուղար՝ Վարազ Աւետեան

տըւութեամբ եւ մտածումով:
«Ալիք»-ը իրանահայութեան միակ
օրաթերթն է եղել, որ տասնեակ տարիների ընթացքում ներկայացրել է
ազգային, կրթական եւ մշակութային
կեանքը եւ անդրադարձել է, թէ միջազգային եւ ի մասնաւորի Իրանի
քաղաքական կարեւոր անցուդարձին նաեւ Հայաստանի եւ Սփիւռքի
իրադարձութիւնները:
Ողջունելով եւ ցանկանալով ուժ
ու կորով շնորհաւորում ենք «Ալիք»
օրաթերթի 90-ամեակը կը մաղթենք
նորանոր վերելք եւ նւաճումներ, երիտասարդ մարդուժ համախմբւելով
լուսաւոր փարոս դառնայ նոր վերելքների հասնելու նպատակով:

Յարգանօք՝
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցու
Եկեղեցական խորհուրդ
Ատենապետ՝ Սեդա Թահմազեան
Ատենադպիր՝
Շնորհիկ Սաֆարեան

«Tehran Times».

Իրանում հայկական
եկեղեցի է բարեկարգւել

Լրատւական ցանց - Իրանի հարաւ-արեւմտեան Բուշեհր նաւահանգըստային քաղաքում հայկական եկեղեցի (Gregorian Church) է բարեկարգւել,- յայտնում է «Tehran Times»-ը:
Աւարտւել է հայկական տաճարի տարածքի բարեկարգման եւ մաքըրման ծրագիրը, եւ այժմ տեղական
իշխանութիւնները նախատեսում են
մօտ ապագայում պատմական յուշարձանը բացել այցելուների համար:
Վերակառուցւել են վանքի հին
կառոյցը, բակը եւ այլ տարածքներ:
Բացի այդ, աշխատանքներ են տարւում տաճարի տարածքում գտնւող
տապանաքարերի
փաստագրման
ուղղութեամբ:
Յօդւածում նշւում է, որ Բուշեհրի
հայկական եկեղեցին նաւահանգստային քաղաքի կարեւոր եւ նշանակալի

պատմական յուշարձաններից է:
«Իրանը տուն է բազմաթիւ եկեղեցիների, մատուռների եւ տաճարների համար: Արեւելեան Ադրբեջանի եւ Արեւմտեան Ադրբեջանի նահանգների Սուրբ Թադէոս, Սուրբ Ստեփանոս եւ Ձորձոր (Զորզոր) եկեղեցիները ԻՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգութեան ցանկում էին ընդգըրկւել 2008 թւականին»,- ասւում է
հրապարակման մէջ:
ԻՒՆԵՍԿՕ-ն այս յուշարձանները որպէս հայկական ճարտարապետութեան ակնառու նմուշներ է որակել:
Բուշեհրի հայկական եկեղեցին
կառուցւել է Ղաջարների դինաստիայի օրօք (1795-1925) Աւադեանների ընտանիքի կողմից, որը նաւահանգստային քաղաքի նշանաւոր հայ
ընտանիքներից էր:
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«Պատերազմ» վիպակը

Արցախեան 44-օրեայ պատերազմը չէր կարող իր ցաւայոյզ անդրադարձը չունենալ ժողովրդի ցաւով
ապրող հայ գրողի ու մեր ժամանակների գրական ստեղծագործութիւնների վրայ:
Արձակագիր, թատերագիր, թարգմանիչ Դաւիթ Խաչիեանի 8-րդ եւ
նոր գիրքը՝ «Պատերազմ» խորագրով
վիպակը, իւրովի անդրադարձ է այդ
ողբերգական իրադարձութեանը:
Դաւիթ Խաչիեանի գրականութեան
ինքնուրոյնութեան եւ գրական, ար-

ուրիշին է սիրում, իսկ այդ ուրիշի
ինքնութեան մասին վիպակում այլ
բան չի ասւում: Հեղինակը ուրիշի
ով լինելը գեղարւեստօրէն առեղծւածային է թողնում: «Ես սիրում եմ
մենակութիւնս: Ես արդէն սովորել եմ
դրան, եւ ինձ շատ հաճելի է»,- ասում
է Էլիզան: Եւ երեւի առեղծւածային
ուրիշը հէնց մարդկային մենութիւնմենակութիւնն է: Էլիզայի կերպարով
Դաւիթ Խաչիեանը ընդհանրացրել
եւ վարպետօրէն է ներկայացրել աշխարհում ապրող այն անհատների
կենսաշխարհը, որոնց ուրիշը հէնց
իրենց տիեզերական մենութիւնն է:
Վիպակի մարդկանց մօտ մտատանջ կծիկի է վերածւում նաեւ Երեւանում հետզհետէ ահագնացող
COVID-19 համավարակի հարցը: Երեւանում,- կամ ինչպէս Խաչիեանն
է բնորոշում,- անծով այդ քաղաքում,
ոմանք համավարակը լուրջի են առել, իսկ ուրիշներ անլրջօրէն են

«Մենք չզգացինք ու չգնահատեցինք այն, ինչ ունէինք:
Մենք քսանվեց տարի ոչ թէ ապրելու եւ յաղթելու ենք
պատրաստւել, այլ պարտութեան,- վիպակի գլխաւոր
կերպարի անունից գրում է հեղինակը եւ ընդգծում,- «Մենք
չհասկացանք, որ Արցախը մեր Եդեմն է, մեր դրախտավայրը՝
իր Դրախտիկ գիւղով, Խաչենի հովտով, աղբիւրներով ու
անտառներով... Հադրութի բարբառով, որը մեզ
Ս. Մաշտոց է հասցնում»:
դիական, նորարարական արժէքի մասին առիթ եմ ունեցել արտայայտւելու
դեռ տարիներ առաջ՝ 2011 թւականին
լոյս տեսած յօդւածովս:
Խաչիեանի կարծիքով արւեստը
եւ գրականութիւնը հասարակութիւնից կտրւած չեն կարող լինել: Եւ
ինչպիսին հասարակութիւնն է, ինչպիսին հասարակական ու ընկերային կեանքն է, այնպէս էլ դա պէտք
է իր արտացոլումն ունենայ արւեստագէտի, գրողի ստեղծագործութիւններում:
Խաչիեանի նոր վիպակը սիրոյ եւ
պատերազմի համատեղելիութիւնն
է, որի իմաստով էլ այն ներկայանում
է «Խաղաղութիւն» եւ «Պատերազմ»
երկու մասերով:
Պատմութեան առաջին մասով,հեղինակի բնութագրմամբ,- քառասուներկուամեայ, ալեխառն մազերով, աչքերում փայլի, հայեացքում՝
հանդարտութեան, վստահութեան,
յոգնութեան դրսեւորումներով, ժպիտը դէմքին սառած Միքայէլի մտամըշուշ աշխարհն է, ուր նա երջանկութեան իմաստը գտնելու հոգեկան
փնտրտուքի մէջ է: Միքայէլը սիրում
է Էլիզային, իսկ դա միակողմ սէր է:
Էլիզան սիրում է ուրիշին: Խաթարւած է երջանկութիւնը: «Երջանկութիւն չկայ: Կան միայն երջանիկ պահեր: Պէտք է ապրել այդ պահերով»,իր մօրը խոստովանում է Էլիզան, ով

վերաբերւում մահատարած այդ հիւանդութեանը: Վիպակը անդրադառնում է նաեւ այն վնասներին, որոնք առաջացան համավարակի տարածումը կանխելու միջոցառումների
հետեւանքով: «Մարտ ամսին, պարզ
դարձաւ, որ զբօսաշրջութիւնը լրջօրէն վտանգւած է: Իսկ Հայաստանում
գրեթէ բոլորը այս կամ այն չափով
առնչւում էին զբօսաշրջութեանը՝ որպէս դրսից եկող հիմնական աղբիւր: Աստիճանաբար փակւեցին հիւրանոցները, ռեստորանները, թանգարանները... Գարունը շատ ծանր էր
սկսւում»,- գրում է հեղինակը:
Համավարակի հետեւանքով ստեղծւած անորոշ իրավիճակից, առօրեայի տւայտանքներից եւ Էլիզայի սիրոյ մերժողական վարանքից ձերբազատւելու համար Միքայէլին հոգեկան մխիթարանք է պատճառում,
երբ,- վիպակի բառերով,- մատները
խանդաղատանքով,- սեղմում է դաշնամուրի ստեղներին ու նւագում Բախի երկրորդ Անգլիական սուիտը:
«Բախը ամէն ինչի պատասխանը
տալիս է: Բախն աստւածային է:
Բախն ինքն աստւած է: Նրա հետ
կարելի է զրուցել: Նրա հետ կարելի
է անգամ լռել: Եւ նրա հետ կարելի
է ապրել ողջ կեանքն այս յոգնած
ու անծով քաղաքում...»,- գրում է Դաւիթ Խաչիեանը:
Վիպակի գլխաւոր կերպարի՝ քա-

«Ո՞վ է...

ռասուներկուամեայ, ալեխառն մազերով Միքայէլի կենսաշխարհում իրենց ուրոյն տեղն ունեն ծնողները,
պապիկը եւ որդին, ովքեր թւում է, թէ
խորհրդանշում են կեանքի անցեալ,
ներկայ եւ գալիք ժամանակները: Միքայէլի կապւածութիւնը պապիկի
հետ խորհրդանշւում է նաեւ իրենց
ձախողած սիրոյ պատմութեամբ: Երկուսի մօտ էլ չկայացած սիրոյ յուշեր են
ապրում:
Խաչիեանը յաջողել է հարազատօրէն եւ հեռու չափազանցութիւնների դրսեւորումներից իր կերպարներին ներկայացնել իրապաշտական
աշխարհում, ցոյց տալով նրանց համեմատական աշխարհայեացքն ու
կեանքը կշռադատելու ունակութիւնները:
2020 թւականի սեպտեմբերի 27-ին
բռնկած Արցախեան պատերազմը
Խաչիեանի վիպակի երկրորդ մասն
է, որին, ըստ իս, կարելի է գրականգեղարւեստական իւրովի ռեկվիէմ
համարել, նւիրւած՝ 44-օրեայ մեր
զոհերի յիշատակին:
Դաւիթ Խաչիեանը տխուր, բայց
իրական անդրադարձներով է գնահատում երկրում համավարակի մըտահոգութիւնը դեռ չդիմակայած արցախեան ողբերգական պատերազմի
բռնկումն ու պարտութիւնը: «Մենք
չզգացինք ու չգնահատեցինք այն,
ինչ ունէինք: Մենք քսանվեց տարի ոչ
թէ ապրելու եւ յաղթելու ենք պատրաստւել, այլ պարտութեան,- վիպակի գլխաւոր կերպարի անունից
գրում է հեղինակը եւ ընդգծում,- «Մենք
չհասկացանք, որ Արցախը մեր Եդեմն
է, մեր դրախտավայրը՝ իր Դրախտիկ գիւղով, Խաչենի հովտով, աղբիւրներով ու անտառներով... Հադրութի բարբառով, որը մեզ Ս. Մաշտոց է հասցնում»:
Հեղինակը հաստատելով, որ բոլոր պատերազմներում էլ անխուսափելիօրէն զոհեր լինում են, դիտել է
տալիս, որ այդ զոհերը յաղթանակի

զոհասեղանին պիտի դրւէին, բայց
ո՛չ թէ պարտութեան, բայց ո՛չ թէ
հայրենակործան, ազգադաւ կապիտուլիացիայի: Եւ ապա խոր ցաւով է
նկարագրում երիտասարդ որդիներ
կորցրած ծնողների անսահման ողբը եւ վշտահեղձօրէն աղաղակում՝
«ներեցէք մեզ, տղէրք, ներեցէք մեզ,
որ դուք ընկաք, իսկ մենք ապրում
ենք... Հազար վայ այսպէս ապրելուն...»: Եւ յետոյ դառնօրէն ակնար-
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2018-ի ապրիլեան հանրահաւաքների օրերին։ Չմոռանանք, որ Նիկոլ Փաշինեանի Գիւմրի-Երեւան քայլերթը եւ արագաչափեր փակելու արդիւնաւէտութիւնը առաջին անգամ
փորձարկւել է 2017-ի յուլիսին նոյն Թուրքիայում՝ Անկարա-Ստամբուլ քայլերթով։
Ռուբէն Ռուբինեանի սիրելի թուրքական «Սաբանջը» համալսարանում գործող
«Ստամբուլի քաղաքականութեան կենտրոնում» (IPC) էլ հէնց մշակւել է «ՀԿ-ների դերի բարձրացման եւ նրանց միջոցով քաղաքական փոփոխութիւններ իրականացնելու
նախագիծը»։ Նոյն Ռուբէնը հէնց «Ստամբուլի քաղաքականութեան կենտրոնում» (IPC)
եղել է 1 տարի։
Հիմա հռետորական հարց։ Ռուբէն Ռուբինեանը բրիտանական կամ թուրքական
ազդեցութեան գործակա՞լ է։ Այդ տղան սպառնում է, թէ չկայ մէկը, ով կը կարողանայ իր
դիմաց ասել իր մասին նման բան։ Ես կարող եմ»։

ՆԱՅԻՐԻ ՅՈԽԻԿԵԱՆ
Լրագրող, մեդիա փորձագէտ
«yerkir.am»

աճող դէպքերի դէմ՝ իշխանութիւնները
ներմուծել են կանոնակարգեր, որոնք կարող են խաթարել խօսքի ազատութիւնը»:
Ինչ վերաբերում է «իրաւապահ մարմինների չարաշահումների եւ կալանքի
տակ խոշտանգումների համար պատասխանատւութեան ենթարկելուն», HRW-ն
յայտնում է, որ «կալանքի տակ խոշտանգումները եւ վատ վերաբերմունքը մնում
են խնդիր, որոնք յաճախ գործադրւում
են անպատիժ: Նոյնիսկ երբ քրէական հետաքննութիւն է սկսւում, ի պատասխան
խոշտանգումների մեղադրանքների, դրանք
հազւադէպ են արդիւնաւէտ լինում»:
2021 թւականի առաջին կիսամեակում
արձանագրւել է «փաստագրւած 15 դէպք՝
17 տուժածով՝ լրագրողների նկատմամբ
ֆիզիկական բռնութեամբ, ինչպէս պետական պաշտօնեաների, այնպէս էլ մասնա-

կեանքը»:
Յուսահատութեան եւ արտագաղթի ահագնացող ծանր ալիքը, սակայն,
իր արմատական գնահատականն է
ստանում արձակագիր Դաւիթ Խաչիեանի մօտ, երբ վիպակի գլխաւոր
կերպարի անունից աղաղակում է՝
«գնացէք, եթէ ուզում էք գաղթական

Հայ զինւորը նահատակւեց, սակայն,- ըստ «Պատերազմ»
վիպակի,- «կռւել ենք, կռւում ենք եւ կռւելու ենք: Մենք զիջելու
հայրենիք չունենք: Մեր հայրենիքը մեր տունն է, մեր հողը...
Մենք թուրքին տալու հող չունենք»:
նոցով շարունակում էր թափ հաւաքել»:
Սովորաբար պատերազմում պարտըւող երկրի հասարակարգը սկըսում է ապրել յուսահատութեան եւ
անորոշութեան մթնոլորտում: Հասարակութեան մէջ տիրում է արտագաղթելու վտանգաւոր նկրտում-

ներ: Իսկ Հայաստանում, պատերազմից դեռ առաջ շատերի մօտ նկատելի էր այդ իրավիճակը: Խաչիեանը
«Պատերազմ» վիպակում եւս անդրադառնում է այդ իրավիճակին,

Վիպակում ազգային, հերոսական բարձր արժէքների
գնահատմամբ են ընդգծւում այն աւանդները, որոնք
ժառանգել են ազգը, հայ զինւորը՝ Գարեգին Նժդեհից,
իսկ Արցախի ազգային ազատագրման պայքարում
մարտնչած՝ Մոնթէից ու Պետոյից, Թաթուլ Կրպէեանից,
Շահէն Մեղրեանից, Դուշման Վարդանից ու Սիմոն
Աչիկգոյզայեանից:

Փաշինեանը...
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կում է, որ առաջատար երկրները եւ
միջազգային հանրութիւնը այդ օրերին իրենց «տաք տեղերում նստած»
հանդէս եկան միայն «մտահոգութիւն»
եւ «քննադատութիւն» արտայայտելով: Ոչ մի կարգի միջամտութիւն,
մինչդեռ,- հեղինակի բառերով,- «պատերազմական մեքենան ահաւոր ոռ-

երբ Միքայէլի հարեւանուհին տան
աստիճանավանդակի վրայ իրեն
հանդիպելիս հարցնում է՝ «կարո՞ղ
ենք այս երկրից վերջապէս մեկնել:
Այստեղ ոչ կեանք կայ, ոչ էլ ապագայ: Միայն մեկնելը կը փրկի,- եւ
յետոյ՝ աւելացնում,- «այո, ես կը
գաղթեմ: Տղայիս կը վերցնեմ ու
կը գաղթեմ: Կեանքը մէկ անգամ է
տրւում, եւ մենք պարտաւոր չենք այս
աղբի ու կեղտի մէջ ապրել այդ միակ

ւոր անձանց կողմից»։ Եղել են նաեւ «բուռն
հանրային քննարկումներ, որոնք յաճախ
ներառել են խորհրդարանի անդամների եւ
այլ պետական պաշտօնեաների բորբոքւած
ելոյթները, որոնք երբեմն ուղղւած են եղել
իրաւապաշտպանների եւ ակտիւիստների
դէմ»:
HRW-ը նաեւ յայտնել է, որ «հաշմանդամութիւն ունեցող շատ երեխաներ մնում
են առանձնացւած մանկատներում, յատուկ
դպրոցներում կամ տներում՝ թերի կրթութեամբ կամ առանց դրա»: 2021 թւականի
մայիսին «Խորհրդարանն ընդունեց «Հաշմանդամութիւն ունեցող անձանց իրաւունքների մասին» օրէնքը, որը ներառում է մատչելիութեան, անկախ կեանքի եւ արդարադատութեան մատչելիութեան երաշխիքներ
եւ արգելեց հաշմանդամութեան վրայ հիմնըւած խտրականութիւնը»:
Այն, որ Հայաստանը կորցնում է ժողովըրդավարական երկրի իր վարկանիշը,
վկայում է այն փաստը, որ անցած մար-

լինել: Ես մնում եմ: Ես ապրելու եմ,
կռւելու եմ եւ յաղթելու եմ: Որդուս
կողքին, ընկերներիս կողքին: Յանուն
Եռաբլուրում ննջող մեր հերոս տղաների, յանուն իմ զաւակների, յանուն
Ձեզ ու Ձեր որդու, յանուն Արարատ
սարի...»: Պատգամը պարզ է ու յըստակ: «Երկիրն ինքն իրեն նորմալ
ու խելքը գլխին երկիր չի դառնում,գրում է նա,- նորմալ ու խելքը գլխին
երկիր այդ երկրում ապրող մարդիկ
են սարքում՝ օր օրի, քարը քարի վրայ
դնելով, ծառ տնկելով ու խնամելով,
ամուսնանալով ու երեխաներ ունենալով, երեխաներին հայ դաստիարակելով ու հպարտանալով, որ իրենց երեխաները Հայոց Բանակում
են ծառայում»: Հեղինակի պատգամը
պարզ է ու յստակ:
Վիպակում ազգային, հերոսական
բարձր արժէքների գնահատմամբ են
ընդգծւում այն աւանդները, որոնք
ժառանգել են ազգը, հայ զինւորը՝
Գարեգին Նժդեհից, իսկ Արցախի ազգային ազատագրման պայքարում
մարտնչած՝ Մոնթէից ու Պետոյից,
Թաթուլ Կրպէեանից, Շահէն Մեղրեանից, Դուշման Վարդանից ու Սիմոն
Աչիկգոյզայեանից:
«Պատերազմ» վիպակը աւարտւում է «Կղզին» վերնագիրը կրող մէկ
արարով դրամայով, ուր բեմը ներ
կացնում է հիւանդանոցի վիրաբուժարանը եւ սեղանին պառկած ու
մահաքունի մէջ գտնւող վիրաւոր
զինւորը, որի երկու ոտքերը ոչնչացել
են պատերազմի դաշտում թշնամու
ռումբի պայթիւնի հետեւանքով: Զինւորը աղերսել էր խնայել ու չկտրել
իր ոտքերը: Վիրաբոյժն ու բուժքոյրը
կանգնած են զինւորի գլխին, իսկ
նրա հայրը դառնագին խօսքերով իր
անմորմոք վիշտն է յայտնում որդուն
կորցնելու համար: Տեսարանը խիստ
ծանր է: Բեմի լոյսը աստիճանաբար
մարում է, որին զուգահեռ յետնաբեմում մի այլ լոյս է վառւում ուղըղւած վիրահատասեղանին պառկած
զինւորին: Զինւորի սրտի բաբախիւնըն աստիճանաբար դանդաղում եւ
մարում է,- նկարագրում է հեղինակը:
Հայ զինւորը նահատակւեց, սակայն,- ըստ «Պատերազմ» վիպակի,«կռւել ենք, կռւում ենք եւ կռւելու ենք:
Մենք զիջելու հայրենիք չունենք: Մեր
հայրենիքը մեր տունն է, մեր հողը...
Մենք թուրքին տալու հող չունենք»:

ՍԱՐՕ ՆԱԶԱՐԵԱՆ
Գլենդէլ,
Յունւար 2022 թ.

տին ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքէնը վարչապետ Փաշինեանի հետ հեռախօսազրոյցում նրան խորհուրդ է տւել
«օրէնքի գերակայութեան եւ ժողովրդավարական հաստատութիւնների կարեւորութեան վերաբերեալ»։
Վարչապետ Փաշինեանը իշխանութեան
եկաւ 2018 թւականին՝ քաջալերելով ժողովրդավարութեանը՝ դրանով իսկ մեծ
աջակցութեան եւ գովասանքի արժանանալով միջազգային շրջանակներում։ Ցաւօք, Փաշինեանի իշխանութեան մենաշընորհը եւ կառավարութեան բոլոր որոշումները միայնակ կայացնելու աճող միտումը Հայաստանը վերածում են միանձնեայ կառավարման, ինչը կը յանգեցնի
նրան, որ երկիրը կը կորցնի իր ժողովըրդավարական հեղինակութիւնը եւ միջազգային աջակցութիւնը։
Թարգմանութիւնը՝
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆԻ

ԷՋ 6 - ՇԱԲԱԹ, 22 ՅՈՒՆՒԱՐԻ 2022

90

NASA-ի յաջորդ յաւակնոտ ծրագիրը
Աստղադիտակ՝ լուսնի թաքնւած
կիսագնդում

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 17 (24025)
ՆԱՍԱ-ի հասարակայնութեան հետ կապերի գրասենեակը «Ջէյմզ
Վեբ» տիեզերական աստղադիտակի տեղակայման հետ միաժամանակ
աշխատանքներ է իրականացնում համացանցում, մասնաւորապէս իւթուբում, որտեղ ուղիղ կապով վերահսկւում է տիեզերական աստղադիտակի ընթացքը, արագութիւնը, ջերմաստիճանը եւ լագրանժեան երկրորդ
կէտից տարածութիւնը: Նոյն հարթակում կարելի է հարցեր ուղղել հեռարձակումն ապահովող ադմիններին, որոնց անմիջապէս տրւում է պատասխան էջը վերահսկող bot-ի միջոցով: Եւ այսպէս ամենաշատ տրւած
հարցին՝ «Ինչո՞ւ «Ջէյմզ Վեբ» տիեզերական աստղադիտակին օնլայն
տեսախցիկ միացւած չէ»-ին պատասխանելու համար վերջապէս միջամըտեցին էջի ադմինները: «Մենք լսեցինք ձեր հարցը. Ինչո՞ւ տիեզերանաւը ղեկավարող բունկերում աստղադիտակի ընթացքը պատկերների օգնութեամբ հետեւող սարք չի նախատեսւել եւ չի գրանցւել հայելիների
բացման քայլերի պատկերները: Պէտք է արձանագրել, որ այդ հսկայական
մարմնի վրայ շատ աւելին կայ, քան պարզապէս երեւացող հայելիներն են
ու ոսպնեակի համակարգը»,- նշւած է յայտարարութեան մէջ:

Ինչու «Ջէյմզ Վեբ»
տիեզերական
աստղադիտակին օնլայն
տեսախցիկ միացւած չէ
«ԱԼԻՔ»- ԱՄՆ տիեզերական գործակալութիւնը (NASA) քննարկում է
Լուսնի թաքնւած կիսագնդում ռադիոաստղադիտակ կառուցելու հնարաւորութիւնը: Լուսնի վրայ հարւածային
խառնարանի ներսում (երկնաքարի
բախման կէտում) ռադիոաստղադիտակ
կառուցելը կարող է մեծացնել ռադիոալիքները որսալու եւ տիեզերքի խորքերը դիտելու ունակութիւնները:
Համեմատած Երկրի ռադիոաստղադիտակների հետ, որոնց տեսողութիւնը կարող է տուժել լուսային «աղտոտւածութիւնից», կամ ռադիոհեռուստատեսային
յաճախականութիւնից
ստացւող ալիքներից, Լուսնի վրայ
տիեզերական ռադիոաստղադիտակների տեղակայումը կարող է բարելաւել
գիտական տւեալների հաւաքագրումը:
Հետազօտողները դիտարկում են
լուսնային վրայ գոյացած խառնարանը՝ հարթ ու շրջանաձեւ փոսով, որը
շրջապատւած է կլոր պատերով, որը
յարմար է հսկայական ռադիոաստղադիտակ կառուցելու համար։
Լուսնի գրեթէ բոլոր խառնարանները հարւածային խառնարաններ են,
որոնք իրականում առաջանում են երկնաքարերի հարւածներից, բայց կան
նաեւ աւելի փոքր հրաբխային խառնարաններ:
Լուսնի վրայ մեծ ռադիոաստղադիտակ ունենալը կարող է բազմաթիւ
առաւելութիւններ ունենալ: Եթէ լուսնի
վրայ աստղադիտակի մասին ՆԱՍԱ-ի
երազանքը մի օր իրականանայ, շինարարական ռոբոտներ կը ներգրաււեն
աշխատանքին: Աստղադիտակը կը
գտնւի Երկրից հեռու Լուսնի թաքնւած
հատւածում:
ՆԱՍԱ-ն սահմանել է մի քանի հետազօտական նախագծեր, որոնցից մէկը Լուսնի վրայ երկուսից չորս կիլոմետր տրամագծով խառնարանը ռադիոաստղադիտակի վերածելն է, ինչն
աշխատելու է արտասովոր երկար ալիքներով եւ ունենալու է մօտ մէկ կիլոմետր լայնութեամբ ալեհաւաք:
NASA-ն այս նախագիծը LCRT (Crescent Radio Telescope) է կոչել, ինչը կազմըւած է լինելու մետաղալարերից կառուցւած ցանցի տեսքով: Աստղադիտակի պատի վրայ աշխատելու են
DuAxel ռոբոտներից կազմւած մի ամբողջ թիմ: Մետաղական ցանցն օգտագործւում է գնդաձեւ ռեֆլեկտորներ
ստեղծելու համար՝ ձեւաւորելով արեգակնային համակարգի ամենամեծ
ռադիոաստղադիտակը:
Աստղադիտակի կենտրոնում տեղակայւող ընդունիչը նոյնպէս ամրացւելու է մետաղեայ լարերով, որոնք
հիւսւելու են նոյն ռոբոտային համակարգի միջոցով:
«Ինդիպենդենտ»-ի «Տիեզերք» էջի
յօդւածագիր Անդրու Գրիֆինն այս
առիթով գրում է, որ եթէ հնարաւոր
լինի կառուցել այս աստղադիտակը,
այն երկու անգամ մեծ է լինելու աշխարհի ամենամեծ ռադիոաստղադիտակից,
որը պատկանում է Չինաստանին եւ
կոչւում՝ FAST ռադիոաստղադիտակ:
Այս ռադիոաստղադիտակը պիտի

կարողանայ նկատել 6-ից 30 ՄՀց ալիքները: Բանը նրանում է, որ այդ աստիճան կարգութեամբ ալիքները մինչ
օրս չի ուսումնասիրւել որեւէ գիտահետազօտական կենտրոնի կողմից:
Լուսնի թաքնւած կողմում կառուցւելիք (նախատեսւած) այս աստղադիտակը պաշտպանւած է լինելու Երկիր
մոլորակի իւնոլորտի (ճառագումները
եւ այլն), արբանեակային ալիքների ու
ընդունիչների անցանկալի ալիքային
աղմուկից:
Գիտնականները կարծում են, որ
աստղադիտակի կառուցումը կօգնի
նրանց հասկանալ, թէ ինչպէս է տիեզերքն ընդլայնւել Մեծ պայթիւնից ընդամէնը մէկ վայրկեան անց: Դա պայմանաւորւած է նրանով, որ Մեծ պայթիւնն իր յետեւում թողած լինի անորոշ
«տիեզերական մատնահետքեր», որոնք
ներկայումս հնարաւոր չէ յայտնաբերել Երկրի վրայ գտնւող ռադիոաստղադիտակներով, սակայն Լուսնի վրայ
գտնւող մեծ ռադիոաստղադիտակը՝
10-50 մետր ալիքի երկարութեամբ, կը
կարողանայ որսալ այդ նւազ ազդանըշանները:
ՆԱՍԱ-ի աւագ գիտաշխատողներից Սափթարշի Բանդիափադիան եւ
իր գործընկերներն առաջին անգամ
2018-ին են առաջարկել Լուսնի մութ
կիսագնդում ռադիոաստղադիտակի
հայեցակարգային գաղափարների մասին: «Մենք առաջարկել ենք փորձարկել գունդի (լուսնի) հեռաւոր ծայրում
գտնւող խառնարաններից մէկում ուլտրաերկար ալիքով ռադիոաստղադիտակի կառուցման հնարաւորութիւնը»,
- ասել է գիտաշխատողը «Ինդիպենդենտ»-ի յօդւածագրին:
Լուսնի աստղադիտակի յաւակնող
նախագծի համար առաջին փուլում
հանգանակւել է 7 մլն. դոլար, որը
ՆԱՍԱ-ի թւով 23 նոր տիեզերական
հետազօտական ծրագրերից մէկն է:
ՆԱՍԱ-ի այլ նորարարական նախագըծերը ներառում են «արեւային առագաստը», Լուսնի վրայ վայրէջքի
նոր մեխանիզմը, եւ Սատուրնի արբանեակներից՝ Անցելադուսի գաղտնիքները բացայայտող ռոբոտային
զոնդի ծրագիրը:
Լուսնի աստղադիտակի մասին կատարւած մանրակրկիտ հետազօտութիւնն արդէն իսկ հրապարակւած է
«Astrophysical» ամսագրում: Առաջարկւող աստղադիտակը յատուկ նախագըծւած է Լուսնի պայմաններին համապատասխանեցւած ճարտարւեստի
ու ճշգրիտ աշխատող ռոբոտային համակարգի համար:
«Աստղագիտութեան պատմութեան
ընթացքում աստղադիտակների զարգացումով է պայմանաւորւած եղել
տիեզերքի խորքերը դիտարկելու եւ
բնագիտութեամբ հաստատւած տեսութիւնները դիտարկելն ու ստուգելը»,
- ասում է համալսարանի պրոֆեսոր
եւ հետազօտական թիմի անդամ, տեսաբան Ֆոլկեր Բրոմը, ով տասնամեակներ շարունակ աշխատել է նորածին
աստղերի երեւոյթի վրայ: «Դա խնդիր
է, որը մեզ թոյլ կը տայ դիտարկել

տիեզերքի ձեւաւորման վաղ ժամանակներն ու աղբիւրները՝ որքան հնարաւոր է մօտ Մեծ պայթիւնին: «Ջէյմզ
Վեբ» տիեզերական աստղադիտակը՝
JWST, որը շուտով գործարկւելու է,
կարող է օգնել յայտնաբերելու, թէ
երբ եւ ինչ պայմաններում են առաջացել առաջին գալակտիկաները: Սակայն, առկայ տիեզերաբանական տեսութիւնների համաձայն՝ մեզ անյայտ
ճշմարտութիւնը դարձեալ մեր տեսածից աւելի հին ժամանակների տարածութեան մէջ է: Երբ գալակտիկաները
դեռ գոյութիւն չեն ունեցել, բայց աստղերը ձեւաւորւած էին առանձին-առանձին: Վաղնջական լոյսի շրջանի
դիտարկումը նոյնպէս դուրս է հզօր
«Ջէյմզ Վեբ»-ի հնարաւորութիւններից,
ինչը պահանջում է անսահման մեծ
շրջագծով աստղադիտակ»:
«Մենք ապրում ենք աստղերի աշխարհում»,- ասում է Բրոմը։ Հիմնական հարցն այն է, թէ ինչպէս է սկըսւել աստղերի ձեւաւորումը վաղ տիեզերքում: Առաջին աստղերի յայտնւելը
տիեզերքի պատմութեան համար շատ
կարեւոր եւ հիմնարար շրջան է: Այն
ժամանակ, երբ Մեծ պայթիւնից գոյացած նախնական պայմանները ճանապարհ հարթեցին տիեզերքի համար
աւելին բարդ դառնալու գոյութիւն տալով մոլորակներին ու մեզ պէս խելացի էակներին:

Ադմինները նշել են մի քանի պատճառներ, որոնց անդրադառնալու ենք մէկ
առ մէկ:
1- Լոյսը
Մեր տիեզերական աստղադիտակի ոսկեզօծ հայելիները JPL-ի
(ՆԱՍԱ-ի ինժեներական ու գիտատեխնիկական միաւոր) լաբորատորական արհեստանոցի բաւարար լոյսի ներքոյ գրաւիչ տեսք ունէին,
յատկապէս երբ պատրաստման փուլի լուսանկարներն ենք վերանայում,
բայց Ջէյմզ Վեբի հայելիներն արդէն գտնւում են աստղադիտակի
մութ կողմը, որտեղ Արեգակի ճառագայթներից պաշտպանւած են արեւապաշտպան շերտի վարագոյրներով: Իսկ բացարձակ մթութեան
մէջ հնարաւոր չէ պատկերներ ունենալ, ինչի համար լրացուցիչ լուսաւորում էր պահանջւելու:
Իսկ արեւին ուղղւած համակարգի երեսն այնքան պայծառ է, որ տեսախցիկներն այնտեղ աշխատելու համար խնդիրներ կունենան կոնտրաստային առումով։
Թէեւ սառն ու մութ կողմում գտնւող ինֆրակարմիր տեսախցիկները
կամ ջերմային պատկերները կարող էին մասամբ լուծել այդ հարցը, սակայն դրա համար կը պահանջւէր յաւելեալ տարածք ու խնդիրը բարդացնող վիճակ՝ լրացուցիչ լարերի անցկացման համար, ինչպէս նաեւ
արդարացում չունեցող քաշ ու էներգիայի յաւելեալ վատնում:
2- Էլեկտրականութիւն
Մենք պէտք է միացնէինք մալուխները (կաբելային համակարգը) վեբտեսախցիկների էլեկտրականութիւնն ու կապի սնուցումն ապահովելու
համար: Իսկ գիտակցելով, որ աստղադիտակի ցածր ջերմաստիճանով
երեսը էլեկտականութեան փոխանցման համակարգով յայտնւելու էր
մագնիսական դաշտի ազդեցութեան դաշտում, ու յաւելենք, որ յաւելեալ

Նիւթը պատրաստւել է
ՆԱՍԱ-ի պաշտօնական
հրապարակումների
հիման վրայ

մալուխները կարող են մեծացնել լարերի միջոցով ջերմութեան փոխանցումն ու թրթռումների (պառազիտ) ռիսկը ինչից էր պայմանաւորւած
աստղադիտարանի որսած պատկերների որակը, ապա հասանք այն
եզրակացութեան, որ ազատւել է պէտք ամէն տեսակ ռիսկերից:
3- Ջերմաստիճանը
Բացարձակ ցուրտ ջերմաստիճանում աշխատող տեսախցիկները
պէտք է աշխատունակ լինեն ու յատուկ մշակւած նման սառնարանային
պայմաններին համատեղելի՝ «օրիգամիի» բացումը վերահսկելու համար,
սակայն արհեստանոցային փորձարկումները ցոյց են տւել, որ տեսախըցիկներով հետեւելն այնքան էլ արդիւնաւէտ լինել չի կարող:
4- Բարդութիւն
Աստղադիտարանը մեծ է, ու դրա կազմաձեւը փոխւում է աստղադիտակի բացման հետ մէկտեղ: Որտե՞ղ էր պէտք միացնել տեսախցիկները, կամ քանի տեսախցիկ էր պէտք, ինչ տեսադաշտով, եւ
վերջապէս արձանագրել է պէտք, որ փակ կամ բաց տեսադաշտով
պատկերը մէկ է ճշգրիտ տեղեկատւութիւն չի կարող տալ ողջ ընթացակարգի մասին:
Այսպիսով, ինչպէ՞ս ենք կարող ասել, որ յաջողւել է բացման գործընթացը իրականացնել յաջողւած:
Մեր տիեզերանաւն ունի մեխանիկական, ջերմային եւ էլեկտրոնային
սենսորներ, որոնք չափումներ են ապահովում ցամաքային բունկերի
մեր թիմերի համար: SpaceTelescope Mission Control Center-ն ունի նաեւ
յատուկ պատկերազարդման գործիք աստղադիտակի կարգավիճակը
մակետաւորելու եւ ստուգելու համար:
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«Լո՞ւրջ....
(Շար. 2-րդ էջից)

«Մեր ժամանակ....
(Շար. 2-րդ էջից)

կազմակերպելուց, երբ խնդիրը վերաբերել է
այլ հատւածների, Ղազախստանին, միանգամից այդ մեխանիզմն աշխատել է: Դրա մէջ
պարզապէս, Նիկոլ Փաշինեանի կատարած
աշխատանքը տեխնիկական աշխատանք է
եղել: Այնտեղ աւելի մեծ դերակատարներ
կան, ինչպիսին ՌԴ-ն է»,- ասաց նա:
Յիշեցմանը, որ իր նախարար եղած ժամանակ եւս ՀԱՊԿ-ը հաւասարութեան նշան
էր դնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ
եւ որեւէ քայլ չէր անում, Սէյրան Օհանեանը
նշեց. «Նախկինում մեր ղեկավարութեան ժամանակ նոյնիսկ ստիպել ենք, որ ՀԱՊԿ-ի ղեկավարութիւնը Նիկոլայ Բորդիւժայի ղեկավարութեամբ եկել են, եղել է ՀՀ սահմաններում, Նախիջեւանի հատւածում եւ այնտեղից յայտարարութիւն է արել: Երկրորդ,
նախկինում մենք ունեցել ենք բանակ, որն
իր առջեւ դրւած խնդիրն իրականացրել է:
ՀԱՊԿ-ը աւելի գլոբալ խնդիրների համար
է այն ժամանակ նախատեսւած եղել՝ Թուրքիայի կողմից սպառնալիքի դէպքում արձագանգելու: Եթէ վեր հանէք իմ յայտարարութիւնները, ես ասել եմ, որ հայ-ադրբեջանական յարաբերութիւնների, սահմաններին կամ շփման գծում սադրանքների
դէպքում նոյնիսկ ամօթ է միանգամից դիմել ՀԱՊԿ-ին, ՀՀ զինւած ուժերն ի վիճակի
են իրենց առջեւ դրւած խնդիրներն իրականցնելու եւ իրականացրել են յստակ: Այլ
իրավիճակ է հիմա, 2020-ի պարտութիւնից
յետոյ: Ակնյայտ է, որ միայնակ քո անվըտանգութեան խնդիրները չես կարող
լուծել, եւ պէտք է բանակցես ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում»:

«Sabah».

«Թուրքիան չի
ցանկանում հայթուրքական յաջորդ
հանդիպումը լինի 3-րդ
երկրում»
«news.am» - Թուրքական «Sabah» պարբերականը անդրադարձել է հայ եւ թուրք բանագընացների յաջորդ հանդիպման հետ կապւած
թեմային:
Ըստ թուրքական պարբերականի՝ Թուրքիայի ԱԳՆ-ի դիւանգիտական աղբիւրները
յայտնել են, որ չեն ցանկանում հայ եւ թուրք
բանագնացների յաջորդ հանդիպումը լինի 3-րդ
երկրում: «Ուզում ենք, որ կամ Հայաստանում
լինի, կամ Թուրքիայում»,- նշել է աղբիւրը:

«Պայծառատես....
(Շար. 2-րդ էջից)

պնդում է, թէ «Թուրքիայի նպատակը Հայաստանի հետ յարաբերութիւնների կարգաւորումն է» եւ որպէս ձեռքբերում անդրադառնում է Երեւան-Ստամբուլ չւերթներին:
Այս համատեքստում չափազանց կարեւոր է հասկանալ, արդեօք Էրդողանական
վարչախումբը հրաժարւե՞լ է նշւած ոճրագործի եւ միւս ցեղասպան յանցագործների
հերոսացումից, թէ՞ Հայաստանի հետ յարաբերութիւնների կարգաւորումը տեսնում
է Էնւերի «լուսաւոր գործի» շարունակութիւն,
բայց արդէն նաեւ փափուկ ուժի մեխանիզմների կիրառութեամբ:
Կարծում եմ՝ մեծ պայծառատես լինելու
կարիք չկայ՝ հասկանալու, որ էրդողանական
վարչախմբի նպատակները եւ «հերոսները»,
ցաւօք, չեն փոխւել, փոխւել կամ, աւելի ճիշտ,
հարստացւել է միայն այդ նպատակներին
հասնելու գործիքակազմը»:

ոչ միայն նրանց մօտ չկայ պարզ ներողութիւն
խնդրելու ցանկութիւն, այլ ընդհակառակը՝ կայ
ամբարտաւանութիւն, միայն ամբիցիաներ:
Այս իշխանութեան ամենամեծ փաստարկը
բարձր ճղճղալն է. ինչքան բարձր ճղճղաս,
այդքան դա համարւում է փաստարկ»,«168TV»-ի «Ռեւիւ» հաղորդման ընթացքում
ասաց նա:
Նրա ասութեամբ՝ հայ-թուրքական յարաբերութիւնների կարգաւորման պրոցեսի համար իսկապէս պէտք է ամուր նեարդեր ունենալ, ինչպէս Փաշինեանն է ասել, որովհետեւ,
ըստ հոգեբանի՝ դարձեալ արիւն է հոսելու, ոչ
մի հաշտեցում եւ խաղաղութիւն չի լինելու.
«Իհարկէ, պէտք է նեարդեր ունենաս, որ
դիմանաս նրան, որ քո երկրի իշխանութիւնների ձեռամբ պանթուրքիստական վաղեմի
երազանքն իրականանում է: Իսկապէս պէտք
է ուժեղ նեարդեր ունենալ: Մենք գիտենք, որ
շատերի նեարդերը չդիմացան, եւ մենք շատ
կորուստներ ունեցանք»:
ՔՊ-ական Խաչատուր Սուքիասեանը օրերս
արձագանգելով լրագրողի դիտարկմանը, թէ
պատրաստւում են հաշտւել այն մարդկանց
հետ, ովքեր հայերին սպանել են, բառացի
հետեւեալն ասաց. «Ձեզ էլ են սպանել, անգլիացիներն էլ ֆրանսիացիներին են սպանել,
նրանք էլ՝ գերմանացիներին, մնացածին էլ են
սպանել, հրեաների ցեղասպանութիւն է եղել,
բայց նրանք այսօր Գերմանիայում հաշտ ապրում են: Տարածաշրջանում պէտք է գիտակից
լինենք, մենք նոյնպէս պէտք է օգտւենք, մեր
հարեւանները՝ նոյնպէս: Մենք պէտք է մեր
հարեւաններին յարգենք, նրանք՝ մեր իրաւունքները, մենք՝ նրանց իրաւունքները»:
Կարինէ Նալչաջեանի ասութեամբ՝ երբ
նման կարեւորագոյն հարցում զուգահեռներ
են բերւում, պէտք է առնւազն պատմութիւն
իմանալ. «Աւելի մակերեսային պատասխան
հնարաւոր չէ: Մարդն այս խաղաղութիւն
կոչւածի ջատագովն է եւ պարզապէս
տնտեսական շահեր է հետապնդում, որոնք
քողարկում է անհասկանալի լոզունգներով:
Ընդորում՝ ինքը խօսում էր նաեւ երեխաների
ապագայից, որ հարեւանների հետ յարաբերութիւնները կարգաւորելով՝ նրանց լաւ
ապագայ պէտք է փոխանցենք, այստեղ ընդամէնը կարելի է ասել՝ լո՞ւրջ, պարոն Սուքիասեան, Դուք լո՞ւրջ էք այդպէս ասում: Ընդհանրապէս, վաճառական մարդկանց մտածող օրգանը կարծես գրպանի մէջ լինի՝ շահեր,
շահեր, շահեր: Չեմ ուզում բոլորին ընդհանրացնել, բայց հիմնականում այդպէս է: Լսէք,
դուք թուրքի հետ գործ ունէք: Այն ծւատւած
դրօշը, որի վրայ գրւած էր՝ «ապագայ կայ»,
շատ սիմւոլիկ եւ խորհրդանշական էր՝ ծւատւում է մեր երկիրը, եւ ես շատ վատատես եմ
այդ առումով: Տեսէք՝ ինչ է լինելու: Թուրքը,
առհասարակ, երբ ուզում է ինչ-որ մէկին
խեղդել, նախ գրկախառնւում է. հիմա սրանք
այդ գրկախառնութեան փուլում են, էլ չգիտեն,
որ դա սպանութեամբ եւ բռնաբարութեամբ է
աւարտւելու»:
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«Ցեղասպանութիւնը....
(Շար. 1-ին էջից)

Չաւուշօղլուն....
(Շար. 1-ին էջից)

Թուրքիայի միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւններ չկան. 2009 թւականին Ցիւրիխում
երկու երկրների արտգործնախարարները
դիւանագիտական յարաբերութիւններ հաստատելու մասին արձանագրութիւններ ստորագրեցին, սակայն այդ փաստաթղթերն այդպէս էլ չվաւերացւեցին:
Երեւանն ու Անկարան 2021 թւականի
դեկտեմբերին յայտարարեցին, որ պատրաստ են
յարաբերութիւնների կարգաւորմանն ուղղւած
յստակ քայլեր ձեռնարկել եւ երկուստեք յատուկ
ներկայացուցիչներ նշանակեցին. Անկարան՝
Վաշինգտոնում Թուրքիայի նախկին դեսպան
Սերդար Քըլըչին, իսկ Հայաստանը՝ Ազգային
ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբէն Ռուբինեանին:
Յունւարի 14-ին Հայաստանի եւ Թուրքիայի յատուկ ներկայացուցիչները հանդիպեցին Մոսկւայում:
Աւելի ուշ ԱԳՆ-ն յայտարարեց, որ կողմերը համաձայնել են շարունակել լիարժէք
կարգաւորմանն ուղղւած բանակցութիւնները՝
առանց նախապայմանների:

«Իրանի....
(Շար. 1-ին էջից)

ճանաչւած են որպէս աշխարհում ծովային
ուժեր եւ այսօր Իրանի Իսլ. Հանրապետութեան
հետ նրանց համագործակցութիւնն ու համադրութիւնը ամենաբարձր մակարդակում է»:
Իրանի, Ռուսաստանի ու Չինաստանի ծովային ու օդային ստորաբաժանումները երրորդ
անընդմէջ տարին լինելով, 2022 թւականի
ծովային անվտանգութեան գօտու համատեղ
զօրավարժութիւններով, իրականացրել են
ռազմածովային մի քանի գործողութիւններ,
ինչպէս՝ ազատել առեւանգւած նաւը եւ մարել
կրակը: Զօրավարժութեանը մասնակից միաւորները կրակ են բացել ծովում նախապէս
ճշտւած թիրախների վրայ եւ վերջում մասնակից ստորաբաժանումները շքերթի են
մասնակցել Իրանի «Դենա» նաւակործանի
դիմաց:
Ռազմափորձը կայացել է Հնդկական ովկիանոսի հիւսիսային տարածքում:

Զախարովան Կիեւ Ալիեւի այցի մասին.
կարեւոր է, որպէսզի այդ կապերն ու շփումներն
ուղղւած չլինեն երրորդ երկրների դէմ
«news.am» - Երկկողմ յարաբերութիւնների հաստատումը իւրաքանչիւր պետութեան ինքնիշխան
իրաւունքն է, կարեւոր է, որպէսզի այդ կապերը եւ
շփումները ուղղւած չլինեն երրորդ երկրների դէմ։
Այսպէս է ՌԴ ԱԳՆ պաշտօնական ներկայացուցիչ
Մարիա Զախարովան մեկնաբանել Ադրբեջանի
նախագահ Իլհամ Ալիեւի այցը Կիեւ, որի
ընթացքում նա յայտարարել է Ուկրայինայի «տարածքային ամբողջականութեան» ճանաչման մասին:
«Մենք ելնում ենք այդ սկզբունքային դիրքորոշումից այլ երկրների հետ մեր շփումները
կառուցելիս եւ նման մօտեցում ենք ակնկալում

մեր գործընկերներից»,- նշել է Զախարովան:
Նա յիշեցրել է, որ Ալիեւի Կիեւ այցելութեան
թեման հանգամանալիօրէն քննարկւել է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հեռախօսազրոյցում, որը տեղի է ունեցել ադրբեջանական
կողմի նախաձեռնութեամբ:

արծարծման Սիոնիստական վարչակարգի քայլը
միջազգային մեխանիզմներն շահարկելու փորձ
է քողարկելու համար պաղեստինցիների դէմ
իրագործած յանցագործութիւնները, ինչին Թեհրանը դէմ է քւէարկել:
Իրանի Արտաքին գերատեսչութեան տեղեկատւութեան եւ մամուլի հետ կապերի գրասենեակը հրապարակելով ԱԳՆ-ի յայտարարութիւնը նշել է, որ Սիոնիստական ռասիստ
ռեժիմը չարաշահում է միջազգային շրջանակները՝ պաղեստինցիների դէմ իր ամենօրեայ
յանցագործութիւնները կոծկելու համար։
Աղբիւրի համաձայն՝ յայտարարութեան մէջ
մասնաւորապէս նշւած է. «Սիոնիստական ռեժիմի այս քայլը հերթական փորձն է չարաշահելու ՄԱԿ-ի մեխանիզմները՝ կոծկելու
այդ ռեժիմի ամենօրեայ յանցագործութիւնները, ինչը ցաւօք այս օրերին ուղեկցւում է
Արեւմուտքի աներկբայ աջակցութեամբ։
Ինչպէս բոլորին է պարզ, Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի յանցագործութիւնները կատարւեցին ռասիզմի եւ ծաւալապաշտական դրդապատճառներով, եւ այժմ Սիոնիստական ռեժիմը այս երկու չար խառնւածքի
ժառանգորդն ու դրօշակակիրն է։ Այդ վարչակարգի ռասիստական մօտեցումի ձեւակերպման մասին նշւած է բազմաթիւ միջազգային փաստաթղթերում, եւ չնայած միջազգային հանրութեան ուժեղ կամքին, Իսրայէլը
մնում է էքսպանսիոնիստական (ծաւալապաշտ)
գաղափարախօսութեամբ միակ ռասիստական
ռեժիմը:
Յայտարարութեան շարունակութեան մէջ
ասւած է. «Ցեղասպանութիւնն ու ցեղասպանական արարքները միշտ դատապարտելի են
Իրանի Իսլ. Հանրապետութեան կողմից եւ ոչ
մի արդարացում չեն կարող ունենալ, եւ հէնց
այդ պատճառով էլ Երկրորդ Համաշխարհային
պատերազմի ժամանակ Իրանը հիւրընկալեց
այս պատերազմի փախստականներին եւրոպական որոշ երկրներից։ Միաժամանակ կեղծ
սիոնիստական ռեժիմը մշտապէս փորձել է
Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի զոհերին ու հրէական համայնքների գլխին
եկածն անամօթաբար օգտագործել իր ագրեսիւ ու անմարդկային գործողութիւններն արդարացներլու համար:
Այս ռեժիմը եւ նրա ղեկավարները վերջին
եօթ տասնամեակների ընթացքում կատարել են
բոլոր տեսակի յանցագործութիւններ այդ թւում՝
մարդկութեան դէմ ուղղւած եւ Պաղեստինի ու
տարածաշրջանի ժողովուրդների դէմ, խախտելով միջազգային տարրական իրաւունքները:
Ցեղասպանութիւնը, սպանդը, ռասայական
զտումները, բնակավայրերի աւերումը եւ տեղացի բնակիչներին պաշարման մէջ պահելն
ու շրջափակելն այն յանցանքներն են, որոնք
մշտապէս իրականացնում է Սիոնիստական
ռեժիմը»։

