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Սփիւռքը
պառակտող
յանձնակատարը...
Դ. Մ.
2
(Շարունակութիւն նախորդ համարից)
4- Սփիւռքի յանձնակատար կարգւելուց երեք տարի անց՝ այցելելով
Միջին Արեւելեան կարեւոր համայնքներ, պրն. Սինանեանը վրդովւած՝ Սիրիայի ՀՅԴ երիտ.-պատանեկան կառոյցների «դիմաւորումից»,
ինքնիրեն հակասում է, երբ յայտարարում է, թէ «մենք առաջնահերթ ենք համարում ժողովրդավարութիւնը...», երբ նոյն երիտասարդների խաղաղ ցոյցը «ժողովրդավարի»
մեծահոգութեամբ չի հանդուրժում
ու դա հակապետական քայլ է համարում ընդդէմ ՀՀ-ի:
5- Երբեմնի Գլենդէլի քաղաքապետ, իսկ հիմա Սփիւռքի յանձնակատարը «1in.am»-ի հաղորդավարի գոհունակ դէմքից խրախուսւած՝
շարունակելով ժողովրդավարութեա՜ն թեման, նաեւ վատաբանում
է ԱՄՆ-ի ՀՅԴ երիտ.-ուսանողական
միաւորներին, երբ վերջիններս Վաշինգտոն այցելած ԱԳ նախարար
Արարատ Միրզոյեանին օրերս բողոքի ցոյցով էին դիմաւորել... եւ
այդ առթիւ ասում.- «Երբ ԱՄՆ
պետքարտուղար Բլինկէնն է ողջունում ՀՀ-ում ժողովրդավարութեան կայացման գործընթացները,
ՀՅԴ-ի այդ կառոյցների արածը հակա-Հայաստան ու հակապետական
քայլ է...», մոռանալով կամ աւելի
ճիշտ՝ չգիտակցելով-չըմբռնելով դիւանագիտական «օրինաչափութիւնները»։ Աւելին, երեւի ընդհանրապէս տեղեակ էլ չի, որ նոյն Բլինկէնները հիանու՜մ են Թուրքիայում ու Ադրբեջանում ժողովրդավարութեա՜ն առաջընթացներով..., անամօթաբար անտեսելով Արցախեան
44-օրեայ պատերազմի ընթացքում
նրանց հայատեաց ոճրագործութիւնները:
6- Պարոն յանձնակատարը նոյնպէս մոռանում է իր մտքի մէկ այլ
գոհա՜րը, երբ հէնց անցնող ԱՊՐԻԼ
24-ին Ծիծեռնակաբերդում քննադատում ու դժգոհում էր ԱՄՆ կոնգրեսականներին ու երկրի նախագահին,
առ այն, որ սրանց ու դեռ տասնեակ
ուրիշ երկրների կողմից Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման փաստը
ամենեւին էլ ՀՀ-ի շահերից չի բխում,
այլապէս ԱՄՆ բիւջէում Հայաստանի
օժանդակութեան յատկացումները
կաւելացւէին...!!!
7- Սինանեան Զարեհը սոյն տեսահարցազրոյցում այլեւս զաւեշտի
վերածւած «ՀՅԴ-նախկիններ համագործակցութեան» մասին ահազանգելուց բացի, քաղաքական ու բարոյագիտական դասեր է կարդում
130-ամեայ կազմակերպութեանը,
(Շար. 8-րդ էջում)
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ՀՀ ՏԿԵ նախարարը
Թեհրանում մասնակցել է
նաւթի, գազի, վերամշակման
եւ նաւթաքիմիական 26-րդ
միջազգային ցուցահանդէսին
Լրատւական ցանց - ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցւածքների (ՏԿԵ) նախարար Գնէլ Սանոսեանը եռօրեայ աշխատանքային
այցով գտնւում է Իրանի Իսլամական
Հանրապետութիւնում։
Մայիսի 15-ին ԻԻՀ-ում նախարարին դիմաւորել է ճանապարհների
եւ քաղաքաշինութեան նախարարի
տեղակալ Խէյրօլլահ Խադեմին, որից
(Շար. 8-րդ էջում)

Երեւանում կայացել է հայ-իրանական
գործարար համաժողով
Հայ-իրանական միջկառավարական յանձնաժողովի 17-րդ նիստի
շրջանակում մայիսի 12-ին Երեւանում կայացել է հայ-իրանական գործարար համաժողով, որին մասնակցել են ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի
տեղակալ Արմէն Արզումանեանը,
Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան էներգետիկայի նախարարի խորհըրդական Մահմուդ Ալի Ֆարանաքեանը, ԻԻՀ-ում ՀՀ արտակարգ եւ
լիազօր դեսպան Արսէն Աւագեանը,
ՀՀ-ում ԻԻՀ արտակարգ եւ լիազօր
դեսպան Աբբաս Բադախշան Զո-

հուրին, ԻԻՀ-ում ՀՀ առեւտրական
կցորդ Վարդան Կոստանեանը, պաշտօնատար այլ անձինք, Հայաստանի

եւ Իրանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչներ։

«Դիմադրութիւն» շարժման
համահայաստանեան
հանրահաւաքը եւ քայլերթը
«arfd.am» - Ֆրանսիայի հրապարակում մայիսի 15–ին մեկնարկեց «Դիմադրութիւն» շարժման համահայաստանեան բազմահազարանոց հանրահաւաքը։
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ ԱԺ
«Հայաստան» խմբակցութեան պատգամաւոր Արամ Վարդեւանեանը։ Նա
յայտարարեց, որ Հայաստանում արդարադատութեան հաստատման համար
ժողովուրդը առաջնահերթ մասնակցութիւն պէտք է ունենայ։
Նա նաեւ յայտարարեց իշխանափոխութիւնից յետոյ իրենց մի քանի
ծրագրերի մասին։
«Միութիւն, պայքար, յաղթանակ»,ասաց Արամ Վարդեւանեանը, որին
յաջորդեց հրապարակում հաւաքւած
քաղաքացիների վանկարկումը՝ «Միութիւն, պայքար, յաղթանակ»։
(Շար. 2-րդ էջում)

Որեւէ քաղաքական ճնշում չի
կարող շեղել ինձ մեր երկրի
ու պետականութեան համար
մղւող պայքարից

Քաղբանտարկեալ Ա. Չալաբեանի
կոչը կալանավայրից (Տես 8-րդ էջում)

(Շար. 6-րդ էջում)

Արթուր Վանեցեան.

«Այս իշխանութիւնն
առնէտի պէս կրծել
է մեր անցեալը,
ներկան, փորձում է
կրծել ապագան, թոյլ
չենք տայ»

«panorama.am» - «Հայրենիք» կուսակցութեան նախագահ, ԱԱԾ նախկին տնօրէն Արթուր Վանեցեանն
ասաց՝ որոշել էր Ֆրանսիայի հրապարակում բեմահարթակից խօսել
Հայաստանի անվտանգութեան խնդիրների մասին։
«Բայց երբ նստեցի ելոյթիս վրայ
աշխատելու, հասկացայ, սխալ եմ
ընտրել վերնագիրը։ Չենք կարող
խօսել Հայաստանի անվտանգային
համակարգի մասին, որովհետեւ,
ցաւօք սրտի, այս իշխանութիւնները
քանդեցին այն, չունենք մենք այլեւս
անվտանգային համակարգ»,- նշեց
Վանեցեանը։
ԱԱԾ նախկին տնօրէնն ասաց՝
անվտանգութիւնը շատ լայն հասկացութիւն է, երբ այն կայ, չենք
զգում, բայց երբ անվտանգութիւնը
մի փոքր խարխլւում է, սկսում ենք
զգալ։
«Հիմա ունենք արտագաղթ։ Չունենք ներդրումներ։ Ունենք տնտեսական անկում։ Ի՞նչն է պատճառը։
Չունենք անվտանգային կայուն համակարգ։ Սրանք միայն պարտւողական քաղաքականութիւնն են
առաջ տանում։ Սրանք մեզ հոգեբանօրէն ճնշում են։ Ասում են՝ եթէ
յանկարծ իրենք հեռանան, լինելու
է պատերազմ։ Ժողովուրդ, սո՜ւտ
են ասում, պատերազմն իրենք են,
իրենք են բերել ու պատերազմից
հիմա իրենք են սարսափած ու
պատերազմով մեզ վախեցնելով՝
կառչած մնում իրենց աթոռներից»,ասաց Վանեցեանը։
Նա նշեց, քանի որ եղանակը լաւ
չի, չի ցանկանում հանրահաւաքի
մասնակիցների համբերութիւնը չարաշահել, խօսքը կարճ կասի։
(Շար. 8-րդ էջում)

«Ծոծրակներդ կը
տեսնէք, բայց այս
շարժումը պառակտւած
չէք տեսնի»
«168.am» - «Իշխանական մամուլը եւ ինչ-որ մարդիկ սկսեցին
ասել շարժումը պառակտւելա, տապալւելա, գնացել են։ Հիմա եկել եմ
ստեղ, որ ասեմ, լսէք, ծոծրակներդ կը
տեսնէք, բայց պառակտւած շարժում
չէք տեսնի։ Չի կարող պառակտւել
մի բան, ինչը վերաբերումա մեր
(Շար. 8-րդ էջում)
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Գեղամ Մանուկեանը եւ Արծւիկ
Մինասեանն այցելել են «Արթիկ»
ՔԿՀ, հանդիպել կալանաւորւած
դաշնակցական երիտասարդներին
«yerkir.am» - ԱԺ պատգամաւորներ
Գեղամ Մանուկեանը եւ Արծւիկ Մինասեանն այցելել են «Արթիկ» ՔԿՀ,
հանդիպել կալանաւորւած իրենց
ընկերներին:
Գեղամ Մանուկեանը «ֆէյսբուք»-եան
լայւով պատմեց, որ նախորդ շաբաթ
շարժման աւտոերթի մասնակիցների

ճանապարհը փակել էին քաղաքացիներ, որոնք ներկայանում էին որպէս
գերեվարւած զինծառայողների հարազատներ, սակայն աւելի ուշ պարզւեց,
որ գերի ընկած մի քանի հոռոմցիների
թիկունքում թաքնւած էին մեծ թւով
մարդիկ, որոնք ոչ մի կապ չունէին
(Շար. 7-րդ էջում)

Առուշ Առուշանեան.

«Այս իշխանութիւնների համար հայրենիք,
սկզբունքներ, ինքնասիրութիւն, նամուս,
թասիբ՝ սաղ զրօ են»
«yerkir.am» - Այստեղ յաճախ տարբեր գորիսեցիների եմ տեսնում, Հայաստանի տարբեր մարզերից մարդիկ ներգրաււած են այս պրոցեսների
մէջ, մարդիկ պատրաստ են մարտնչելու
մինչեւ վերջ՝ դա մեր կամքն աւելի է
ուժեղացնում՝ «yerkir.am»-ի հետ հար-

ցազրոյցում ասաց Գորիս համայնքի
ղեկավար Առուշ Առուշանեանը Ֆրանսիայի հրապարակում։
«Արցախի 10 հազար քառ կմ.-ն է
օկուպացւած մեր պայքարը թշնամու՝
միայն ՀՀ սուվերեն տարածք մտնելու
(Շար. 7-րդ էջում)

Ադրբեջանն ու եւս մի քանի երկիր հեռացւել են
«Եւրոտեսիլ»-ի ժիւրիի կազմից
«168.am» - Ադրբեջանը հեռացւել է
«Եւրոտեսիլ»-ի ժիւրիի կազմից:
Այս մասին տեղեկացնում է «Եւրոտեսիլ»-ի պաշտօնական eurovisioncontest.ru կայքը:
Որոշման մասին յայտարարել է Եւրոպական հեռարձակողների միութիւնը
(EBU), որը «Եւրոտեսիլ»-ի կազմակերպիչն է։

Բացի Ադրբեջանից, մայիսի 14-ին
կայացած քւէարկութեան պատճառով
հեռացւել են եւս 5 երկրների՝ Վրաստանի, Մոնտենեգրոյի, Լեհաստանի,
Ռումինիայի եւ Սան Մարինոյի ժիւրիի կազմերը:
Նրանց մեղադրում են մանիպուլիացիաների ու մրցոյթի կանոնները խախտելու մէջ։

Մարիա Զախարովա.

«Առանց Եւրոտեսիլում Ուկրայինայի յաղթանակի այս
երկրի հետ տեղի ունեցածն ամբողջական չէր լինի»
«168.am» - ՌԴ արտգործնախարարութեան մամուլի խօսնակ Մարիա
Զախարովան «ֆէյսբուք»-եան իր էջում
լուսանկար է տարածել ու անդրադարձել Եւրոտեսիլում Ուկրայինայի
յաղթանակին։
«Համաձայնէք, առանց Եւրոտեսիլում Ուկրայինայի յաղթանակի, այս

երկրի հետ տեղի ունեցածն ամբողջական չէր լինի։
Ազգային տարազներ ու երաժշտական գործիքներ, երկու «բաբա եագա»
լարերի վրայ, բրէյք-դանս, եւ ճչում են
Ազովստալի մասին։ Եւրոպան կանգնած ծափահարում է։ Վարագոյր»,գրել է նա։

«Դիմադրութեան».....
(Շար. 1-ին էջից)

Ելոյթներ ունեցան ՊՆ նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարեանը, ԵՊՀ հայ
գրականութեան պատմութեան ամբիոնի
դասախօս, գրականագէտ Սերժ Սրապիոնեանը, ՀՅԴ անդամ, «Հայաստան» խմբակցութեան պատգամաւոր Արթուր Խաչատըրեանը, «Պատիւ ունեմ» խմբակցութեան
ղեկավար Արթուր Վանեցեանը։
Ելոյթ ունեցողները իրենց խօսքում հիմնաւորեցին այս իշխանութիւնների հրաժարականի հրամայականը, մեղադրեցին
գործող իշխանութեանը՝ երկիրը պարտութիւնների տանելու եւ ստեղծւած իրավիճակում ելք գտնելու անընդունակութեան
մէջ։
Կառավարութիւնը, որը ձախողել է երկրի
պաշտպանութիւնը, արտաքին յարաբերութիւնները, չի կարող յաջողել արտաքին
քաղաքականութեան մէջ, իսկ հասկանալու համար, թէ ինչ վիճակում է տնտեսութիւնը բաւարար է մտնել որեւէ տնտեսական խանութ, նայել ապրանքների գներին
ու ժողովրդի գնումներին։ Որքան էլ կառավարութիւնը ինչ որ անհասկանալի
մանիպուլիացիաներով փորձի ներկայացնել, թէ Շւէյցարիայից մի քիչ վատ ենք
ապրում մարդկանց կենսամակարդակի անկումը լրիւ այլ բան է փաստում. յայտարարեց
Արթուր Խաչատրեանը։
Արթուր Վանեցեանը իր ելոյթում ասաց.
իշխանութիւնները պարտւողական քաղա-

քականութիւն են առաջ տանում, ասում են՝
«եթէ մենք գնանք կը լինի պատերազմ», բայց
հէնց իրենք են բերել պատերազմը։
«Այս իշխանութիւնները արժանի չեն ՀՀին եւ Արցախին, այս իշխանութիւնը առնէտի
պէս կրծել է մեր ներկան ու փորձում է կրծել
մեր ապագան»,- յայտարարեց Արթուր Վանեցեանը։
ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ, ՀՀ ԱԺ փոխնախագահ Իշխան Սաղաթէլեանը, ողջունելով հանրահաւաքի մասնակիցներին, ասաց՝
նոյնիսկ անձրեւն ու եղանակը չեն կարող մեզ
յետ պահել պայքարից։
«Մենք խոստացել ենք ինքներս մեզ, որ
գնալու ենք մինչեւ վերջ եւ այս պայքարը
աւարտելու ենք յաղթանակով» յայտարարեց Իշխան Սաղաթէլեանը։
Նրա ասութեամբ՝ ապրիլի 25-ից իջել են
փողոց այս իշխանութիւններին հեռացնելու
նպատակով, իսկ սկսած մայիսի 1-ից ամենօրեայ ռեժիմով անհնազանդութեան ակցիաներ, հաւաքներ, հանրահաւաքներ եւ երթեր
են իրականացնում, շրջափակում տարբեր
պետական հիմնարկներ եւ շէնքեր, իսկ մայիսի մէկից գիշերում են Ֆրանսիայի հրապարակում։
«Սա արժանապատիւ քաղաքացիների պայքար է, պայքար է ընդդէմ ստի, ընդդէմ ազգային
խայտառակութեան, կապիտուլիացիայի եւ
երկիրը նոր զիջումների տանելու»,- ասաց
Իշխան Սաղաթէլեանը։
Այնուհետեւ Իշխան Սաղաթէլեանը հանրահաւաքի մասնակիցներին հրաւիրեց երթի։
Երթից յետոյ քաղաքացիները կրկին կը

Սերժ Սրապիոնեան.

«Ասում էք, որ
ժողովրդավար էք,
արդեօք
ժողովրդավարութիւնը
կարմիր, սեւ
բերետաւորնե՞րն են»

«panorama.am» - «Այս մարդիկ եկան
խաբելով մեզ, ամենաստոր, ամենացինիկ, ամենալկտի, մարդկային
ուղեղի համար անհասանելի ձեւերով՝
սկսած մարդկանց դռների առաջ դագաղներ տանելուց մինչեւ հողի աշխատաւոր գիւղացուն խաբելուց», - այս
մասին Ֆրանսիայի հրապարակում
ասաց գրականագէտ Սերժ Սրապիոնեանը։
Նա խօսքն ուղղեց գիւղացիներին՝
ասելով, թէ արդեօք հիմա լաւ են
ապրում, քան նախկինների օրօք։
«Իհարկէ ոչ։ Ոչ միայն լաւ չեն ապրում,
այլեւ գրեթէ չեն ապրում»,- նշեց նա՝
յաւելելով, որ եթէ նախկինում կարող
էին մէկ պարկ ազոտական պարարտանիւթը գնել 6-7 հազար դրամով,
հիմա՝ 20-25 հազար դրամով։
«Այս մարդիկ, որոնք յանուն ժողովըրդի եկել են իշխանութեան, մեզ
վիճակագրութիւն ներկայացրե՞լ են,
թէ քանի հեկտար արգաւանդ հողեր
մնացել են առանց վար ու ցանքի։
Յիշո՞ւմ էք 10 մլն. ծառի առասպելը,
դրանից քանիսն են տնկւել, ով է
տնկել։ Որեւէ մէկը չգիտի»,- ասաց
գրականագէտը։
Սերժ Սրապիոնեանը նաեւ անդրադարձաւ այն ներկայ իշխանութիւններին այն յայտարարութիւններին, թէ իրենք ժողովրդավար են։
Սակայն, ըստ նրա, հարց է ծագում՝
արդեօք ժողովրդավարութիւնը կարմիր, սեւ բերետաւորներն են։
«Ուր է այդ Եւրոպան։ Իշխանութիւններն ասում են, որ եւրոպական
մի քանի գործընկերներ մեր բռնած
դիրքը ճիշտ են համարում եւ խաղաղութիւն ենք կնքելու մեր դարաւոր
թշնամիների հետ։ Գնացէք կնքէք եւ
հետները ապրէք, մենք դրան դէմ չենք,
բայց դուք ապրէք, ոչ թէ՝ մենք։ Բոլորը
գիտեն, թէ ինչ տեղի կունենայ, եթէ
լինի այդ բարեկամութիւնը»,- ասաց նա։
Նա նաեւ անդրադարձաւ Գերմանիայի կանցլերի այն յայտարարութեանը, թէ Ուկրայինան չպէտք է գնայ

վերադառնան Ֆրանսիայի հրապարակ շարունակելու հանրահաւաքը։
«Առանց Նիկոլ Հայաստան», «Առանց թուրքի
Հայաստան», «Միութիւն, պայքար, յաղթանակ» վանկարկումների ներքոյ երթը Սայեաթ
Նովա փողոցով շարժւեց առաջ։ Երթի ընթացքում հնչում էին յաղթական պայքարին
միանալու կոչեր, հայրենասիրական երգեր։
Քայլերթի մասնակիցներին քաղաքացիները ողջունում էին իրենց պատշգամբներից
եւ լուսամուտներից։
«Առանց Նիկոլ, Հայաստան»,- վանկարկում էին երթի մասնակիցները։
Քայլերթի մասնակիցները Սայեաթ-Նովա
պողոտայով, ապա Թումանեան փողոցով երթ
անցկացնելուց յետոյ վերադարձան Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ հանրահաւաքը

պարտադրւած խաղաղութեան, իսկ
երբ Հայաստանին պարտադրւում է
խաղաղութիւն, ապա այդ մասին լռում
են, քանի որ Հայաստանը «չորահաց»
է, ծամելը դժւար է, իսկ Ուկրայինան
«բուտերբրոդ» է, հեշտ կարող է
ծամւել, դրա համար Ուկրայինային
պարտադրւած խաղաղութիւն չի կարելի, իսկ մեզ կարելի է։
«Մեզ վախեցնում են պատերազմով, բայց պատերազմը եղել վերջացել է, այլեւս պատերազմ չի լինելու,
կը գան նախկինները, կը գան նախկինների նախկինները, յետոներ, բայց
պատերազմ չի լինելու, քանի որ այս
աշխարհը պատերազմ գնում է
թուրքական ֆենոմէնների պատճառով եւ այս իմաստով մեզ իզուր են
վախեցնում։ Պատերազմ իրենք արդէն բերել են հինգ հազար երեխաների
արեան գնով, անյայտ կորած մեր
զինւորների գնով, մեր գերիների
գնով։ Իսկ եկողները չեն բերելու»,նշեց Սերժ Սրապիոնեանը։
Նա նաեւ իր խօսքն ուղղեց բոլոր
նրանց, ովքեր քաղաքականութեամբ
չեն զբաղւում, ովքեր համարում են,
որ քաղաքականութիւնն իրենց գործը չէ։
«Բանը հասնում է այնտեղ, որ իմ
ուսանողը գտնում է՝ ես փչացայ, երբ
մտայ քաղաքականութիւն, մինչդեռ
ես այդ հաստակաշի ուղեղ ունեցողին բացատրել եմ, որ ես քաղաքականութեամբ չեմ զբաղւել, այդ
քաղաքականութիւնն է եկել մտել իմ
տուն, մտել է իմ տուն իմ եղբօր զոհւած տղայի տեսքով, իմ հայրենիքը
(Շար. 7-րդ էջում)

շարունակւեց։
«Վաղը՝ մայիսի 16-ի առաւօտեան ժամը
8:00-ից սկսում ենք տարբեր տեսակի ակցիաներ, տեղի են ունենալու աւտոերթեր,
հաշւի առնելով եղանակային պայմանները
վաղը հանրահաւաք տեղի չի ունենայ:
Իսկ երեքշաբթի օրը ես համարում եմ շատ
կարեւոր օր, այդ օրը առաւօտեան ժամը
8:00-ին ամբողջ մայրաքաղաքում պէտք է
տեղի ունենան անհնազանդութեան ակցիաներ, մենք պէտք է ձեւաւորենք 80-100 խմբեր,
որոնք պէտք է դուրս գան փողոց, որպէսզի
ամբողջ քաղաքը կասեցնենք։ Հանրահաւաք
կը լինի երեքշաբթի օրը 19։00-ին»,-ասաց նա:
Իշխան Սաղաթէլեանը խօսքն աւարտեց
«Միութիւն, պայքար, յաղթանակ» կարգախօսով։
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Մենք ազգի գոյութեան եւ
պետութեան գոյութեան խնդրի
առաջ ենք կանգնած
«yerkir.am» - 2021 թ․ յուլիսին Ինդոնեզիայում, Մալայզիայում եւ Սինգապուրում ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան
Ձիւնիկ Աղաջանեանը յետ կանչւեց։ Նա եւս մասնակցում է «Դիմադրութեան» շարժման հանրահաւաքներին։ Հարցին,
թէ ինչն է իրեն բերել հրապարակ, ասաց․ «Հայրենիքի հանդէպ մտահոգութիւնը»։

րագրեց, յետոյ մեկնեց Հոլանդիա․․․
Պ.- Կարեւոր չէ՝ ուր է գնում
եւ ինչ է ստորագրում, կարեւորը,
թէ ինչ գործողութիւններ են
իրականացւում։ Մենք տեսնում
ենք, չէ՞, որ էսօր մեր սահմաններն
էլ են վտանգւած։ Խօսքերով շատ
հրաշալի կարելի է արտայայտւել,
բայց կարեւորը դրան յաջորդած
գործողութիւններն են` խօսքին
յաջորդող գործողութիւնները։

Հ.- Ի՞նչ էք կարծում, հանրահաւաքներն արդիւնք կը տա՞ն, կը հասնե՞նք իշխանափոխութեան։
Պ.- Վստահ եմ, որ ժողովրդի
կամքը պիտի գերակայի։
Հ.- Բայց լայն մասսաների կամքը դեռ չենք տեսնում։
Պ.- Երբեք ժողովրդի լայն մասսաները չեն երեւում փողոցում,
միշտ էլ լինում է ժողովրդի ձայնն
արտայայտող մասսան։
Հ.- Բայց իշխանութիւնները քանակն են կարեւորում։
Պ.- Դէ, դա նաեւ տեխնոլոգիայի մաս է կազմում, երբ փորձում են
դրա վրայ որոշակի շեշտադրումներ անել։
Հ.- Իսկ 2018 թւականին տեխնոլոգիա՞ն էր, որ դրդեց մարդկանց
դուրս գալ փողոց։
Պ.- Վստահ եմ, որ գերազանցապէս տեխնոլոգիան էր, որը մէկերկու օրւայ աշխատանք չէր`
տասնամեակների աշխատանք էր։
Հ.- Իսկ ինչո՞ւ հայրենիքի հանդէպ մտահոգութիւնը մարդկանց
չի հանում փողոց, անտարբեր ենք
դարձել։
Պ.- Ինձ թւում է՝ մենք շատ հարցեր ունենք պարզելու այդ առումով, եւ նաեւ այն վախի, ցաւի, հիասթափութեան, անհանգստութեան
տարրերը, որոնք լիարժէքօրէն չեն
արտայայտում, եւ, բնականաբար,
իրենց պատասխանները կարճ
ժամանակում չենք կարող գտնել։
Հ.- Մի շարք նախկին կամ ներկայ դիւանագէտներ յայտարարութիւն էին տարածել՝ իրենց մտահոգութիւնն արտայայտելով Արցախեան
խնդրի վերաբերեալ։ Ձեր ստորագըրութիւնը չկար այդ ցանկում։
Պ.- Ճիշտն ասած՝ ինձ յայտարարութեան մասին ոչ ոք տեղեակ
չէր պահել։
Հ.- Իսկ Դուք միանո՞ւմ էք, համամի՞տ էք այդ տեքստին։
Պ.- Մի պարզ ճշմարտութիւն
կայ ինձ համար, որ հայրենիքն ինձ
համար անքննելի եւ անբաժանելի
մաս է, եւ Արցախն այդ հայրենիքի անքակտելի մասն է կազմում։
Հ.- Դուք Նիկոլ Փաշինեանի գործողութիւններում կամ յայտարա-

րութիւններում ի՞նչ առարկայական
վտանգներ էք տեսնում, որոնք մեզ
պէտք է ստիպեն փողոց դուրս գալ։
Պ.- Ամենամեծ վտանգը երկրի
եւ պետականութեան հանդէպ
եղած վտանգն է, որն իր հետ կարող է բերել նաեւ ընդհանրապէս
մեր ազգի՝ այս տարածքում անվըտանգ գոյութեան սպառնալիքին։
Հ.- Նիկոլ Փաշինեանն ու նրա իշխանութիւնն ինչո՞վ են սպառնում
դրան:
Պ.- Վարած քաղաքականութեամբ։
Հ.- Իսկ աւելի կոնկրետ՝ որտե՞ղ
էք տեսնում այդ վտանգները։
Պ.-Ինձ թւում է՝ շատերն են
շատ աւելի մանրամասն դրա
մասին խօսել, բացայայտել, իմ
կարծիքով՝ ով աչք ունի, տեսնում
է, ով ականջ ունի, լսում է, ով
միտք ունի, ընկալում է։ Էստեղ
մի հոգի աւել ասի նոյն բանը, թէ
ոչ, դա տարբերութիւն չի տալու։
Կարեւորը, որ հանրութիւնն իրօք
գիտակցի, որ մենք ազգի գոյութեան եւ պետութեան գոյութեան
խնդրի առաջ ենք կանգնած, եւ այն
բոլոր քայլերը, անկախ նրանից՝
նրանք իշխանութեան ներկայացուցիչն են, թէ ընդդիմութեան, պիտի բերեն միանշանակօրէն ազգի
եւ պետութեան ու պետականութիւնների պահպանութեանը։
Հ.- Մեր երկրի առջեւ ծառացած
այս սպառնալիքները միայն գործող
իշխանութիւնների եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինեանի վարած քաղաքականութեա՞ն հետեւանք են, թէ՞ նաեւ
արտաքին քաղաքական ճնշումների։
Պ.- Ինձ թւում է, որ արտաքին
քաղաքական ոչ թէ ճնշում, այլ
մասնակցութիւն կայ, բայց ցանկացած մասնակցութիւն կարելի
է չէզոքացնել, եթէ հանդէս ես
գալիս հայանպաստ եւ հայաստանանպաստ դիրքերից։
Հ.- Նիկոլ Փաշինեանը, ըստ Ձեզ,
պրոթուրքական եւ պրոադրբեջանակա՞ն վեկտոր է որդեգրել, թէ՞
Արեւմուտքի կամ Ռուսաստանի
ազդեցութեան տակ է գործում։
Պ.- Դա բազմաշերտ խնդիր է,
մէկ խնդիր չէ։
Հ.- Տեսէք` վերջին ամսում նախ
Բրիւսէլ գնաց, ապա Մոսկւա եւ
30 կէտանոց փաստաթուղթ ստո-

Հ.- Իսկ եթէ իշխանափոխութիւն լինի, հնարաւոր կը լինի՞ ինչ-որ
բան յետ բերել կամ շրջել անիւն այլ
ուղղութեամբ։
Պ.- Վստահ եմ, որ ճիշտ մարդկանց կողմից կառավարման պարագայում մենք հնարաւորութիւն
կունենանք ե՛ւ կասեցնել այդ բոլոր
վտանգները, ե՛ւ նաեւ շատ աւելի
դրական զարգացումների ուղի
բռնել։
Հ.- Դուք այդ ճիշտ մարդկանց
տեսնո՞ւմ էք։
Պ.- Իհարկէ, մենք շատ լաւ մասնագէտներ ունենք եւ շատ նւիրեալ
անձինք, եւ ես վստահ եմ, որ ճիշտ
կառավարման պարագայում եւ
միայն Հայաստանի, հայրենիքի
ու հայ ժողովրդի շահերն աչքի
առաջ ունենալու պարագայում
կարող ենք ուղղակի սարեր շրջել։
Հ.- Դուք, օրինակ, վարչապետի
թեկնածու ունէ՞ք Ձեր աչքի առաջ։
Պ.- Կան մի քանի թեկնածուներ, որոնց շուրջ կարելի է համախմբւել։ Բայց էստեղ կարեւոր
չէ վարչապետը, էստեղ կարեւորը
թիմն է։ Մենք շատ ենք շեշտը
դնում մէկ անձի վրայ, մէկ անձով
չի որոշւում, կարծում եմ՝ դա էլ
սխալներից մէկն է, որ հանրութեանը փորձում են ուղղորդել
այդ մէկ անձի, մէկ փրկչի առումով։ Դա շատ մեծ սխալ է։ Թիմ է
աշխատում, համակարգն է հիմքեր եւ հէնքեր ստեղծում, այլապէս չի կարող լինել։ Մէկ մարդով չեն կառուցում, բոլորով միասին են կառուցում։
Հ.- Այդ բոլորի մէջ նախկին իշխանութիւնները կամ նախկին նախագահները մտնո՞ւմ են։
Պ.- Բոլորն են մտնում դրա մէջ,
բոլորը՝ անխտիր։ Եթէ մենք կարծում ենք, որ մեր ժողովրդի մի
մասով կը կարողանանք շտկել...
բոլորը պիտի համախմբւեն եւ
բոլորը պիտի միանան մեր ազգը եւ պետութիւնը փրկելու գործընթացին։
Հ.- Բայց ոմանք չեն միանում՝
ասելով, թէ սա նախկինների վերադարձի, իշխանափոխութեան պայքար է` չեն ցանկանում, որ նախկինները վերադառնան։
Պ.- Գիտէ՞ք, շատ դէպքերում
մարդիկ, երբ որ չեն ուզում ակտիւ
քայլեր ձեռնարկել, խուսանաւելու
միջոցներ են գտնում։
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Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալեանը 2019 թւականին Պոլսոյ Հայոց
պատրիարք դառնալուց ի վեր, մի
շարք կասկածելի յայտարարութիւններ է արել Հայոց Ցեղասպանութեան
վերաբերեալ եւ շռայլօրէն գովաբանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեբ
Թայիբ Էրդողանին՝ նրա ժխտողական ելոյթների համար։
Ինչ-որ չափով հասկանալի է, թէ
ինչու Թուրքիայի հայերը, յատկապէս ղեկավար պաշտօններ զբաղեցնողները, ստիպւած են ընդունել
թուրքական կառավարութեան կողմից Հայոց Ցեղասպանութեան ժըխտումները. նրանք պատանդներ են
Թուրքիայում։ Սակայն կան կարմիր գծեր, որոնք չպէտք է անցնի ոչ
մի հայ, առաւել եւս՝ հոգեւորական՝
անկախ հանգամանքներից ու գըտնւելու վայրից։
Սակայն պատրիարքի բոլոր յայտարարութիւնները չպէտք է վերագըրել թուրքական կառավարութեան
սպառնալիքներին կամ ճնշումներին։
Պատրիարք ընտրւելու կամ իշխանութիւններին հաճոյանալու համար նա
իր ազատ կամքով բազմաթիւ քծնող
յայտարարութիւններ է արել։
Պատրիարքի ամենավերջին վիճայարոյց յայտարարութիւնը հնչել է
Ստամբուլի Գումգափու Սուրբ Յարութիւն եկեղեցում Ապրիլի 24-ին՝
Հայոց Ցեղասպանութեան տարելիցի
օրը, հայերէն եւ թուրքերէն ծաւալուն քարոզում: Թէեւ ես ողջունում
եմ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ոգեկոչելու նրա ցանկութիւնը, սակայն կասկածի տակ եմ դնում նրա որոշ յայտարարութիւնների ճշմարտութիւնը:
Իմ համեստ կարծիքով, պատրիարքը աւելի լաւ կը լինէր, եթէ հանդէս
գար կարճ քարոզով՝ պարզապէս իր
կարեկցանքը յայտնելով այն մարդկանց, որոնք սպանւեցին 1915-ին:
Հաշւի առնելով նրա խառը ուղերձները, նա ռիսկի է դիմել թշնամացնելու թէ՛ հայերին թէ՛ թուրքերին:
Այժմ անդրադառնանք պատրիարքի քարոզին։ Նա սկսեց՝ ասելով,
որ Ապրիլի 24-ը ոգեկոչում է Առաջին Համաշխարհային պատերազմի
ժամանակ զոհւած հայերի յիշատակը։ Պատրիարքն այսպիսով կրկնում
է նախագահ Էրդողանի ժխտողական խօսքերը, որը մահացած հայերին կեղծօրէն ներկայացնում է որպէս պատերազմի, այլ ոչ թէ ցեղասպանութեան զոհեր։ Պատրիարքը
նաեւ շահագործեց այն փաստը, որ
2015 թւականին Գարեգին Բ Կաթողիկոսը Հայոց Ցեղասպանութեան
բոլոր զոհերին հռչակել է «սրբեր»,
ինչը ստիպեց պատրիարքին որակել Ապրիլի 24-ը «այլեւս ոչ սգատօն», այլ «սրբադասւած սրբերի յիշատակութեան օր»։
Պատրիարքն այնուհետեւ հանդէս եկաւ հետեւեալ տարօրինակ
բացատրութեամբ. «Մեծ Եղեռնի զոհերի անմահութիւնն սկսւեց իրենց
մահւան օրը։ Մենք, պարզապէս, այս
ճշմարտութեանը արթնացանք հարիւր տարւայ սգից յետոյ...»։ Նա մեղադրեց բոլոր նրանց, ովքեր շարունակում են ոգեկոչել Հայոց Ցեղասպանութիւնը՝ ցանկանալով «մխըրճւել ու մնալ Եղեռնի անելանելի լաբիրինթոսների մղձաւանջում»։
Մինչ պատրիարքը կեղծօրէն ցեղասպանութիւնը ներկայացնում էր
որպէս պատերազմի հետեւանք, նա
նաեւ որոշ ճշգրիտ գնահատականներ տւեց՝ հայ ժողովրդի վրայ «Մեծ
Եղեռնի» հետեւանքների, մասնաւորապէս՝ տների ու հողերի կորստի
վերաբերեալ։
«Այսօր Ապրիլի 24-ն է։ Տխրահըռչակ օրն է յիշատակման՝ մեր ազգի
մէկ դար առաջ ապրած սոսկալի
ողբերգութեան։ Մեր պատմութեան
ամենաթանձրախաւար մի շրջանի
սկիզբը խորհրդանշող չարաղէտ մի
թւական.... որը մեզ ծանօթ է Մեծ

Եղեռն անւամբ.... Մի ժողովուրդ, մեզ
համար անհասկանալի պատճառներով մշակւած ու զարգացած քաղաքականութեան հետեւանքով, պոկւած էր իր դարաւոր բնակավայրերից։ Տարագրութիւն բառն իր ամենացաւառիթ երանգաւորումներով
դրոշմւած է մեր հայեցի ինքնութեան
վրայ։ Այդ դժբախտ կիրարկումը իր
հետ բերել է վանքերի դատարկում,
աղօթատեղիների ամայացում՝ հաւատացեալներից, վարժարանների
զրկում՝ ուսուցիչներից ու աշակերտներից, առհասարակ բնակավայրերի
զրկում իրենց բնակիչներից։ Ընտանիքները մատնւեցին ողբալու իրենց
ծնողակորոյս եւ որդեկորոյս վիճակները։ Տղամարդիկ եւ կանայք, ծերեր
եւ տղաներ, երիտասարդներ եւ կոյսեր հարկադրւեցին գնալ մահաբոյր
ճանապարհով։ Այսինքը՝ ժխտական
վիճակ, որի հետեւանքով մի ժողովուրդ հարկադրւած էր իր խոցւած
սրտի մէջ կրել անդառնալի ու անդարմանելի կորուստների ցաւը հարիւր հազարներով»։
Պատրիարքը շարունակեց իր հակասական ուղերձները՝ դատապարտելով ցեղասպանութեան ժխտումը,
միաժամանակ քննադատելով օտարերկրեայ խորհրդարանների կողմից
դրա ճանաչումը՝ նրանց գործողութիւնները որակելով որպէս «հեռաւոր երկրների գրգռութիւններ»։ Դրականն այն է, որ նա իր քարոզում
համարձակւեց մէկ անգամ օգտագործել Ցեղասպանութիւն եզրոյթը
հայերէն եւ թուրքերէն. «Պէտք է նշենք,
որ այս հողերի վրայ Հայոց ապրած
ցաւերի ուրացումը վիրաւորում է
խիղճը։ Նոյնպէս պէտք է նշենք նաեւ բարոյական սկզբունքներին հակառակ կը գտնւեն այն ջանքերը,
որոնք միտւած են մեր հայրերի այս
ցաւերը միջազգային հողի վրայ գործածել որպէս քաղաքականացւած
թէզեր՝ ընդդէմ Թուրքիայի։ Ոչ ուրացումը, ոչ էլ տարբեր երկրների խորհըրդարանների մէջ ընդունւած ցեղասպանութեան օրինագծերը այս
հողերի վրայ ապրւած ցաւերին եւ
դրանք ապրած անձանց պատիւ չեն
բերում։ Ընդհակառակը, ցասմամբ
բարկացած եւ պաշտպանութեան
անցած կողմերն անցեալի ստւերները
մեծացնելով պատճառ են դառնում,
որ մթագնեն ժողովուրդների հաշտութիւն եւ բնական յարաբերութիւններ
մշակելու յոյսերը եւ շրջափակման
ենթարկւի հարեւան ժողովուրդների
ներկան ու ապագան»։
Պատրիարքն այնուհետեւ տառապեց յիշողութեան մեծ կորստով՝ կեղծօրէն նկարագրելով «107 տարիների
անցած դէպքերը… որպէս ցաւառիթ
մէկ բացառութիւն հայերի եւ թուրքերի հազարամեայ ընդհանուր պատմութեան մէջ»: Պատրիարքը յարմար
կերպով մոռացաւ Օսմանեան կայսրութիւնում հայերի կրած դարաւոր
ճնշումները՝ 1890-ականների համիդեան ջարդերը, որոնք պատճառ դարձան 300 հազար հայերի սպանդի եւ
1909 թւականի Ադանայի ջարդը՝ 30
հազար հայերի կոտորածով։
Պատրիարքը, սակայն, չմոռացաւ
գովաբանել Էրդողանին որպէս «եզակի դէմք», որը կարեկից յայտարարութիւններ է արել Ապրիլի 24-ի առթիւ։ Փաստն այն է, որ Էրդողանի յայտարարութիւնները պէտք է դատապարտել, ոչ թէ գովաբանել՝ Հայոց
Ցեղասպանութեան մասին ճշմարտութիւնը խեղաթիւրելու համար։
Պատրիարքը իր քարոզն աւարտեց՝ աջակցելով Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ «մերձեցման» ուղղութեամբ շարունակւող դիւանագիտական ջանքերին։ Նա պէտք է գիտակցի, որ առանց ճշմարտութեան ճանաչման եւ արդարութեան հաստատման հաշտութիւն չի կարող լինել։

Թարգմանութիւնը՝
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆԻ
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Շուշիի գորգերը կը տեղափոխւեն
եւ այսուհետեւ կը ներկայացւեն
Հայաստանի Պատմութեան
թանգարանում
«168.am» - 44-օրեայ պատերազմի թէժ օրերին Շուշիի գորգերի
թանգարանից մեծ դժւարութեամբ,
գիշերով, պայթող արկերի ներքոյ
փրկւած մօտ 170 գորգերը կը տեղափոխւեն Հայաստանի Պատմութեան թանգարան:
Շուշիի գորգերի թանգարանի
տնօրէն Վարդան Ասծատրեանն էլ
տեղեկացրեց, որ իրենց յատկացւել է թանգարանի երկրորդ յարկը,
որն ընդգրկում է 5-6 փոքր դահլիճ, ընդհանուր առմամբ 450 քմ. է
եւ գուցէ մինչեւ յունիս ամսւայ վերջ
հնարաւոր լինի տեղափոխւել:
Յիշեցնենք, որ գորգերը ժամանակաւորապէս պահւում էին Ալեքսանդր Թամանեանի անւան Ճարտարապետութեան ազգային թանգարան-ինստիտուտում, բայց գոր-

գերը տեղափոխելու պահանջ էր
ներկայացւել: Թանգարան-ինստիտուտի տնօրէն Մարկ Գրիգորեանը խօսելով կայացած որոշման
մասին՝ ասել էր.
«Մեր պայմանագիրը կէս տարով էր, որը վաղուց անցել է, եւ
այդ դահլիճում դեռ պատերազմից առաջ պէտք է լինէր Ճարտարապետութեան թանգարանի ուսումնական ցուցադրութիւնը: Խընդիրն այն չէ, որ ասել եմ՝ հանեն, խնդիրն այն է, որ դա ճարտարապետութեան հետ կապ չունի: Բոլորս կարծում էինք, որ դա
լինելու է կէս տարւայ ցուցահանդէս, իսկ յետոյ Վարդանը կը ստանայ իր թանգարանի համար
պատշաճ մի տեղ: Մենք վստահ
էինք, որ պետութիւնը՝ լինի Հայաստանի թէ Արցախի կառավարութիւնը, տարբերութիւն չկայ, կը
կարողանայ ինչ-որ մի ձեւով այդ
թանգարանի համար ճիշտ տեղ
գտնել: Ցաւօք, պարզւեց՝ մեր կառավարութիւնները չկարողացան
դա անել: Էքսպերտիզան վերջացել է արդէն, բայց գիտեմ, որ գորգերը տանելու տեղ չունի: Ես գիտեմ, որ սա փակուղի է, որտեղ
մեր կամքով չենք յայտնւել: Անհասկանալի վիճակ է ստեղծւել,
եւ պէտք է միասին փորձենք այդ
փակուղուց դուրս գալ: Ուզում եմ

ասել՝ Շուշիի գորգերի թանգարանն ընդունեցի ես, ընդունեց
Ալեքսանդր Թամանեանի անւան
Ճարտարապետութեան ազգային
թանգարան-ինստիտուտը, ուրիշ
ոչ ոք, հասկանո՞ւմ էք: Ես երջանիկ կը լինէի, եթէ ունենայի այնքան տեղ ու հնարաւորութիւն, որ
այդ գորգերն աւելի երկար պահէի
ինձ մօտ, սակայն, ցաւօք, փակուղի
է, որից պէտք է փորձենք ելք գըտնել»,- կայացրած որոշումը այսպէս
էր հիմնաւորել Մարկ Գրիգորեանը:

Գիրք՝
զոհւած ուսանողների
մասին
Լոյս է տեսել Արցախեան պատերազմներում ԱրՊՀ
զոհւած ուսանողների կենսապատումն ամփոփող
«Ձեզ բացակայ չենք դնի» գիրքը
Ըստ Արցախի Պետական համալսարանի կայքի՝ յանուն հայրենիքի Արցախեան պատերազմներում
նահատակւած ուսանողների կենսապատումն ամբողջացնող գիրք
ստեղծելու աշխատանքները սկսւել
էին դեռ նախորդ տարի՝ ռեկտոր
Արմէն Սարգսեանի յանձնարարականով:
Գիրքը տպագրւել է ԱրՊՀ Գիտական խորհրդի որոշմամբ, խըմբագիրն է բ.գ.թ., դոցենտ Զարինէ
Սառաջեանը: Առաջին մասում զետեղւած տեղեկութիւններն ամբողջապէս վերահրատարակւել են ըստ
Արցախեան առաջին պատերազմում
նահատակւած ԱրՊՀ ուսանողների
յիշատակին նւիրւած «Անկախութեան
նւիրեալները» գրքի, որը կազմել եւ
հրատարակութեան էին պատրաստել
Վահրամ Բալայեանը, Ռոնա Բալայեանը, Մհեր Յարութիւնեանը, իսկ
2-րդ եւ 3-րդ մասերը, որոնք նւիրւած են Ապրիլեան եւ 44-օրեայ պատերազմներում անմահացած ուսա-

նողներին, կազմել են Զարինէ Սառաջեանը եւ Լիլիթ Մարգարեանը: Գիրքը կը տրամադրւի նաեւ զոհւած
ուսանողների հարազատներին:
Գիրքը բացւում է առաջաբանով.
«Սիրելի՛ ընթերցող.
Քո առջեւ բացւում է սխրանքներով ու հերոսութիւններով լի մի գիրքկենսապատում, որի իւրաքանչիւր
էջը ապրողներիս ճշմարիտ ապրելու բանաձեւի հրամայական է պատգամում: Գիրքը անկախութեան ու
իր հայրենիքում ազատ ապրելու
համար հայութեան մղած պայքարում նահատակւած ԱրՊՀ ուսանողների մասին է: Յաւերժի ճամբան
բռնած մեր հերոս տղաները ընդմիշտ
մնացին ուսանողներ՝ աշխարհին
ցոյց տալով ամենաիմաստուն դասը՝ յանուն հայրենիքի պաշտպանութեան զոհասեղանին դնելով իրենց
կեանքերը: Տղաներ, ովքեր կարող
էին դառնալ աշխարհահռչակ գիտնականներ, մարզիկներ, արւեստագէտներ, բայց գերադասեցին լինել

անձնւէր զինւորը հայրենիքի:
Արցախեան շարժման տարիներին Արցախի Պետական համալսարանը դարձել էր գաղափարական
դարբնոց, որի հիմքում կանգնած
էին մեր ուսանողները: Շարժումը
պատերազմի վերաճելուն պէս մեր
ուսանողները գրիչը փոխարինեցին
զէնքով ու նետւեցին հայրենիքի
պաշտպանութեան առաջնագիծը՝ վերահաստատելու պատմական արդարութիւնն ու հայի արժանապատւութիւնը: Յաղթանակով պսակւած
պատերազմը, սակայն, անդառնալի
կորուստներ պատճառեց: Մեր 72
ուսանողներ Արցախեան առաջին
պատերազմում դարձան յաւերժի
ճամբորդներ:
2016 թ. ապրիլին սանձազերծւած
քառօրեայ պատերազմի ժամանակ
եւ դրան նախորդած սրացումներին
եւս Արցախի մայր ԲՈՒՀ-ի ուսանողները սահմանի թէժ կէտերում
էին: Ցաւօք, այս ընթացքում եւս ունեցանք երեք անդառնալի կորուստներ:

2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին բացւած լուսաբացը աղէտ գուժեց մեր
ազգին: 44 օր տեւած աղէտաբեր պատերազմը խլեց Մայր ԲՈՒՀ-ի 26 լոյս
տղաների կեանքեր:
ԱրՊՀ պուրակում մեր անմահացած հերոս ուսանողների յիշատակը յաւերժացնող յուշակոթողից անխօս մեզ են նայում մեր լոյս տղաները եւ պատգամում իրենց կիսատ
թողածը շարունակելու, իրենց չապրածը ապրելու, իրենց երազանքները
ի կատար ածելու, որն ամբողջութեան
մէջ կոչւում է հայրենակերտում:
Նրանք նահատակւեցին յանուն գաղափարի, որ ապրի Արցախը, ապրի
հայեցի, որ դպրոցում հնչի մաշտոցեան ոսկեղէնիկ մայրենին, որ եկեղեցում աղօթք մրմնջայ հաւատաւոր
հայը, որ իւրաքանչիւր ապրող իւրովի ապրեցնի հայրենիքը… Յաւերժ
փառք եւ պատիւ մեր անմահացած

հերոսներին, յաւերժ խոնարհում մեր
հերոսածին մայրերին:
Նրանց յիշելն ու մեծարելը պէտք
է մեզ՝ ապրողներիս, եւ մենք ամէն
պահ, ցանկացած գործ նախաձեռնելիս պէտք է յիշենք նրանց, նրանց
կատարած սխրանքը, որպէսզի մեր
գործերով երբեք ամօթով չմնանք
նրանց յիշատակի առջեւ, նրանց
սխրանքի կողքին, որ արժանի լինենք նրանց թողածը ժառանգելու,
պահելու ու պահպանելու, նրանց
արեամբ մկրտւած հայրենիքում ապրելու… Այս գիրքը մի իւրայատուկ
յարգանքի տուրք է եւ խնկարկում ի
յիշատակ յանուն հայրենիքի պաշտպանութեան յաւերժի ճամբորդ դարձած մեր ուսանող-մարտիկների:
Յաւերժ փառք, Ձեզ բացակայ չենք
դնի, մեր անմա՛հ հերոսներ…»:
«Առաւօտ» օրաթերթ
11.05.2022
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2022 թւականի ապրիլի 20-ից 30-ը Հ. Մ. Ա. Կ.-ի «Խաժակ Արզումանեան»
ցուցասրահում տեղի ունեցաւ «ԿԱՅԱՆ» ցուցահանդէսը:
Թուրք լուսանկարիչ Էրհան Արիքի իրականացրած նախագծի լուսանըկարները ներկայացնում են «Հայերը Ցեղասպանութիւնից յետոյ» թեման,
որտեղ նա՝ լուսանկարիչը փորձել է ներկայացնել Մերձաւոր Արեւելքում
բնակութիւն հաստատած հայերի կեանքն ու ապրումները:
Ցուցահանդէսի վերջին օրը յատկացւել էր պարսկախօս այցելուներին,
այդ թւում արւեստի գործիչներին ու քննադատներին:
Ցուցահանդէսը առիթ էր պարսկախօս մտաւորականութեանը ներկայացնել թեման՝ թուրք լուսանկարչի ոսպնեակից, ինչը անարձագանգ չթողեց
հանդիսատեսը:
Նոյն կապակցութեամբ յատուկ «ԱԼԻՔ»-ին յղւած յօդւածով քննադատթատերագէտ՝ Փարիսա Ախաւանը անդրադարձել է նախագծին, որի թարգմանութիւնն այսօրւայ համարով ներկայացնում ենք ընթերցողի ուշադրութեանը:

Մայր, գետ, ձուկ
«Կայան»
լուսանկարչական ցուցահանդէսի մասին

Նկարում սենեակի դռները փակ
են, իսկ կնոջ համար յաւերժական
խաղաղութեան հասնելու միակ ճանապարհը նրա միութիւնն է կարծես
Աստծոյ եւ Քրիստոսի հետ:
Քրիստոսի ստւերը հայերի գլխին
կարծես գլխաւոր թեմաներից մէկն
է լուսանկարչի տեսանկիւնից, որը
երեւում է Արիքի կադրաւորումներում: Որոշ լուսանկարներում դա
երեւում է միանգամից, իսկ ոմանց
(սիւժէների) մօտ՝ անուղղակի։ Ստորեւ բերւած նկարում երեւում է
լուսանկարչի անմիջական յղումներից մէկը այս հոգեւոր ներկայութեան մասին:

ՓԱՐԻՍԱ ԱԽԱՒԱՆ
Թատերագէտ, արւեստաբան

«Արարատ» ակումբի դարպասներով անցնելու յուզմունքը հասկանալի է նրանց, ովքեր ինձ պէս միշտ
Արարատը տեսել ու անցել են նրա
քարէ պատերից այն կողմ։ Կապտագոյն այդ պատերն այն կողմ անցնելու մանկական անհամբերութիւնն
անհերքելի էր, եւ ապրիլ ամսւայ նախավերջի ուրբաթ օրւայ կէսօրին, ամպամած եղանակը խտացնում էր պատած առեղծւածը: Քամու հետ պար
բռնած հաստափոր ծառերը, բետոնէ
աստիճաններից իջնելն ու քայլել այդ
ամենի միջով քեզ մանկան պէս գըրկում էր այդ կիրքը։
Որոնող աչքերովդ տեսածդ ըմպում ես ու թեքւում դէպի սպիտակ
հովանոցը, որտեղ միւս հրաւիրեալները նշանակալից լռութեան մէջ ոնց
որ ժամադրութեան եկած լինեն:
Մարդկանց փունջը, ովքեր սգալու համար չէ, որ հաւաքւել էին, այլ
վերյիշելու կորստի ցաւի մասին:
Ու պատմութեան այդ ցաւը ժառանգած երրորդ սերնդի ձայնի դողոցն ու յուզմունքը, երբ խօսում էր
հանդիսականների առջեւ բացայայտեց այս տուժած համայնքի վշտի
նորութիւնն ու կարեւորութիւնը...
Հետեւում էի նրա վշտի ձայնին ու
պատկերացում չունէի այն մասին,
թէ լսածս պատմութիւնն ինչպէս է
արտացոլւած պատկերներում հիմա՛,
արհաւիրքից տարիներ անց:
Ու շարժւեցինք դէպի ցուցասրահ։
Պատուհանին փակցւած պաստառի
հետ առաջին հանդիպումն ինձ յուշեց պատասխանի մասին, թէեւ չգիտէի պաստառի վրայ գրւած լեզուն,
բայց պատկերը խօսուն էր: Երկու
տարեց կին. մէկը կադրի կենտրոնում, իսկ միւսը՝ մահճակալին՝ անկիւնում։ Կանգնածը ձեռքին մի երիտասարդ կնոջ նկարով շրջանակ էր
պահել։ Կարծես ինքը լինէր կամ մէկ
ուրիշը, բայց այս պատկերը երիտասարդութիւնից՝ ծերութիւն եւ յետոյ
մահ տանող ճանապարհն էր գծում
մտքում:
Մէկի կամ մի քանիսի կեանքի
ճանապարհները, որն անց է կացւել
իրարանցման մէջ եւ վկայում՝ կեանքի կարճատեւութեան էութեան մասին:

Յայտարարութիւնը մուտքի պատին էր փակցւած, ու թախծով լեցուն էր այն։ Էրհան Արիքի գրչով
պատկերւած էր այն, ինչը նա արձանագրել էր մինչեւ լուսանկարելը:
Մահւան երախն ուղեկցւած մարդիկ: Ախուրեան գետում իր երեխաների խեղդամահ արւելը տեսած մայր:
Մռնչիւն գետում ջրի ձայնն ու երեխաների լացը միասին լսելու նրա
զգացողութիւնը լիակատար դրսեւորումն էր այն բանի, որ գեղեցիկ
համադրումը միաժամանակ կարող
է ինչքան սարսափելի լինել։ Գեղեցկութեան եւ սարսափի համատեղումը միշտ ոգեշնչման աղբիւր է եղել
արւեստագէտների համար: Սակայն
այս անգամ ցաւոտ ճշմարտութեան
երանգով էր այն շնչում:
Կնոջ ատելութիւնը ձկան ու ջրի
նկատմամբ այլ իմաստ էր ստացել
թէ՛ բնութեան, թէ՛ կեանքի հմայիչ
դրսեւորումներով։
Տեքստի վերացարկումն ինձ համար այնպիսին էր, ասես ես Ախուրեանի երկայնքով քշւած անմեղ երեխաների հետ շարժւելիս հասնէի
Թռչնոց բոյնի գերեզմաններ:
Կարծես այդ սպանւած երեխաները բոլորը մէկ մարմին լինեն, իսկ
սգաւոր մայրերը՝ մէկ։ Վշտի այս պոռթկումը, աւելին, քան ես կարծում էի,
ամենատխուր նախերգանքն էր յետցեղասպանական աքսորի միջով անցած հայի ճանապարհորդութիւնն
սկսելու համար:
Այս ցուցահանդէսի վիզուալ աշխատանքները հիմնականում կարելի
է բաժանել չորս ուղղութիւնների.
Առաջինն՝ այն պատկերներն են,
որոնք ցոյց են տալիս տարեցներին
տարբեր երկրներում։ Իրենց կեանքըն ապրած ու ծերութիւնն անցկացնող փոքր, բայց բազմաթիւ խմբերով։
Նրանք, ովքեր ծերանոցում էին, աւելի
թարմ էին կարծես, իսկ նրանք, ովքեր
իրենց ընկերների հետ էին ժամանակ
անցկացնում՝ աւելի ուրախ։
Երկրորդը՝ այն պատկերների հաւաքածոն էր, որոնք պատկերում էին
երիտասարդ ու միջին տարիքի մարդկանց իրենց ընտանիքների հետ (ընտանեկան պորտրէ): Այս պատկերները, որոնք յաճախ զուգորդւում էին
սենեակների փակ տեսարաններով
ու արտայայտւող խտացւած գոյներով, թէեւ կենսուրախ չէին, այնուամենայնիւ հաւատքով էին լցւած վաղւայ օրւայ հանդէպ։

Այն, ինչ յստակ երեւում է այս
նկարում, չնայած տեսախցիկի փակ
անկիւնին եւ ժպտացող դէմքերի բացակայութեանը, պատկերի աջ կողմում գտնւող սենեակի բաց դուռն է,
որը պատկերային պատմասանութեան առումներով նեղութիւնից ազատւելու ելքի խորհրդանիշերից է:
Այնպէս՛ որ եթէ սենեակը դիտարկելու լինենք որպէս առօրեայի, կամ
հասարակութեան մթնոլորտ յուշող
խորհրդանիշ, ապա սենեակի բաց
դուռը նրա ճնշումից ու յուսահատութիւնից դուրս գալու միջոց է։
Այս նկարում լուսանկարչի մօտեցումն ու զգացողութիւնը նոյնպէս
արտայայտիչ է ու պարզ:

Այստեղ կարծես Յիսուսը հետեւում է իր ժողովրդին խաչի վերեւից,
երկնքից՝ Աստծոյ կողքին: Ծերուկ քանդակագործը խորհրդանշում է ժողովուրդը, իսկ նրա արհեստանոցը՝
կենդանի աշխարհի մարմնաւորումն
է։ Պատկերը լիովին կրօնական ու
հոգեւոր տեսք ունի։
Այս հայեացքների եւ մահից յետոյ Աստծուն միանալու մէկ այլ օրինակ կարելի է համարել նաեւ ընտանեկան լուսանկարները: Այս պատկերում անմարմին այս շորերը համատեղելով նշւած մօտեցումների
հետ կարող են լինել մահացածների
խորհրդանիշ:

Կարծես պատուհան է բացւում
դէպի դրախտ, դէպի լոյս եւ ազատագրում խաւարից ու կործանումից:
Այս կատեգորիայի այլ պատկերներում եւս լուսանկարչի ուշադրութիւնը եկեղեցու եւ սրբավայրերի
վրայ իւրայատուկ քաշ ունի: Հարսանեկան արարողութեան նկատմամբ ազատագրման եւս մէկ դըրսեւորում կայ սուրբ ոգու ստւերում,
որը ղեկավարում է կեանքը եւ լուսանկարի հիմնական թեման է դարձնում այդ հաւատքի առկայութիւնը։

Նկարում բոլորը նայում են եկեղեցու խորանին, եւ պատկերի ձախ
անկիւնում կանգնած կնոջ (Արսինէ
Խանջեանի) աչքերի արցունքները
ցոյց են տալիս նոյն հաւատն ու հաւատքը՝ ապագայի նկատմամբ:
Այս առեղծւածային մթնոլորտի
հետ մէկտեղ կարելի է բերել եւս
մէկ օրինակ, այն նկարը, որը տեղ
էր գտել ցուցահանդէսի պաստառի կենտրոնում, որի մասին նշել էի
սկզբում: Մահւան դէմ կռիւ տւող
կինն անկողնում, որտեղ լուսանկարիչը միահիւսում է դէպի Քրիստոս
թռիչքի տեսարանը: Պատկերը անկողնուց շարժւում է դէպի պատին
երեւացող կնոջ դէմք, իսկ յետոյ Քրիստոսի պատկերը, որը դարձեալ յուշում է դէպի իր թագաւորութիւն համբարձւող հոգու տենչի մասին:

Իսկ դիմացը կենդանի մարմիններ են, որոնք երեւում են պատկերի միւս թեւում հաստատելով
պատկերային հաւասարակշռութիւնը։ Անմարմին հագուստների օրինակին է հետեւում նաեւ դատարկ
աթոռների հատւածը:
Ինչպէս ստորեւ բերւած նկարում՝
երկու տարբեր հարթութիւնների վրայ
փռած լւացքը, քայլ առ քայլը մարդուն յիշեցնում է մահից յետոյ կեանքի մասին:

Ցանկապատի միւս կողմից հէնց
մահը խորհրդանշող կինը անցնելիս
լինի կարծես:
Իսկ ցանկապատի այս կողմը
կեանքն է խօսում, որտեղ կինը հաց
է թխում։ Հաց, փուռ, կին, որ բոլորը
կեանքի դրսեւորումներ են։
Առաջին Համաշխարհային պատերազմը նոյնպէս այդ վայրերում
գերութեան մէջ գտնւող մարդկանց,
հագուստի ու կօշիկի յիշողութեան
հատորն է։
Նախագծի լուսանկարների երրորդ կատեգորիան երեխաներին
վերաբերող պատկերներն են։

Այս պատկերներում կան ընդհանուր առմամբ վառ լոյսեր, կենտրոնացւած լոյս, որի աղբիւրը գտնըւում է պատկերներից դուրս: Այստեղ աւելի շատ են բաց տարածքով
կադրերը:
Գործերից մի քանիսը պատկերւած են սենեակից դուրս, բայց անմարմին հագուստները ամենաշօշափելի խորհրդանիշերն են ու շարունակում են իրենցը թելադրել:
Ծանօթ պատկերներ են դրանք,
ինչպիսիք են համակենտրոնացման
ճամբարներից արւած նկարները, բոլոր նկարներում էլ երեխաների ներկայութիւնն է լուսաւորութեան կենտրոնում:
Ցուցահանդէսի պատկերներից մի
քանիսում սուր հակադրութիւններ
կան, որոնք նշմարում են կեանքի
ընթացքում ե՛ւ խաւարը, ե՛ւ լոյսը:
Սակայն, գրեթէ բոլոր պատկերներում, որտեղ երեխաներ կան, այն
հատւածները, որտեղ առաւել լուսաւոր է նւիրւած են թեմային՝ երեխաներին...

Ամբողջ պատկերի վրայ գերիշխողը աղօտ լոյսն է: Հօր ուսին քնած
երեխայի սպիտակ հագուստը եւ հագուստի վրայ կենտրոնացած լոյսը, ի
տարբերութիւն միւս մասերի մթութեանը, լուսաւորում է պատկերի
այդ հատւածը, իսկ պատի մուգ
ստւերները, որոնք կարծես հետեւում են նրան, խորհրդանշում են
սեւը, մութը եւ հետապնդող անցեալը, որը նրանց համար անհերքելի ինքնութեան պէս հետեւում է
երեխային:
Բայց այն, որ երեխան ստատիկ չէ եւ պատկերից աջ շարժւում
է դէպի դուրս, ցոյց է տալիս անցումն
ու շարունակութիւնը կեանքի։
Ցուցահանդէսային պատկերների չորրորդ կատեգորիան կարելի
է գտնել աքսորավայրերում տարբեր զբաղմունքներով եւ մասնագիտութիւններով հայերի զբաղւածութեան, նրանց ջանքերից՝ յանուն աւելի լաւ կեանքի, առաջընթացի եւ
օրինակելիութեան մէջ:
(Շար. 6-րդ էջում)
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Արմինէ Ադիբէկեան.

«Եթէ այսպէս շարունակւի
20-30 տարի յետոյ հայերը
Գլենդէլում եւ Մոսկւայում
Հայաստան են պաշտպանելու»
«panorama.am» - Վերջին ամիսներին ՀՀ Կադաստրի կոմիտէի տրամադրած տեղեկութիւններով Հայաստանում Թուրքիայի 61 քաղաքացի
սեփականութեան իրաւունքով 83
անշարժ գոյք է ձեռք բերել: 2005-2007
թւականներին՝ Ռոբերտ Քոչարեանի
նախագահութեան շրջանում գնւել է
8 գոյք, 2009-2017 թւականներին՝ Սերժ
Սարգսեանի նախագահութեան տարիներին՝ 35 գոյք, Նիկոլ Փաշինեանի
կառավարման տարիներին՝ 20182021 թւականներին՝ 34 գոյք: 83 անշարժ գոյքից 6-ը Թուրքիայի քաղաքացիներն օտարել են:
Թուրքիայի քաղաքացիութիւն ունեցող անձինք առաջին անգամ Հայաստանում անշարժ գոյք են գնել
2005 թւականին, իսկ Ադրբեջանի քաղաքացիութիւն ունեցողները` 2012-ին։
Ադրբեջանի քաղաքացիների կող-

քաղաքացիներն առուվաճառքի գործարք չեն իրականացրել։
Թուրքիայի քաղաքացիները Հայաստանում մինչեւ 2022 թւականը
գնել են 54 բնակարան, 2 բնակարան
նւէր են ստացել, 1-ը փոխանակել են,
5 բնակելի տուն են գնել, 1` աւտոտընակ, 8` հասարակական նշանակութեան գոյք եւ 12 հողակտոր։
Կադաստրի կոմիտէի ղեկավար
Սուրէն Թադէոսեանը ԱԺ-ում յայտնել էր, որ բացի գիւղատնտեսական
նշանակութեան հողերից Հայաստանում անշարժ գոյք կարող են ձեռք
բերել ցանկացած երկրի քաղաքացի: Նրա ասութեամբ՝ Ադրբեջանի
քաղաքացին Հայաստանում գոյք ձեռք
բերելու համար Հայաստան է ժամանում ճամբորդական անձնագրով,
որը ստանալու համար ՀՀ ոստիկանութիւնում անցնում է որոշակի ըն-

Այսօր արդէն «Վիվառօ» բուքմէյքերական ընկերութեան
ամենախոշոր փայատէրը թուրք է, որը Երեւանի կենտրոնում
բնակարան է ձեռք բերել: Ասեմ, որ բաւականին հայատեաց
թուրք է, շատ վատ է վերաբերում իր հայ գործընկերներին՝
ինչպէս բրիտանացին Հնդկաստանում, ցոյց տալով, որ
ստիպւած է եկել մեր շրջապատ: Նրա նմանները շատ
են, որոնք դրամով ապահովում են իրենց ներկայութիւնը
Հայաստանում եւ նրանք հիմնականում պատկանում են
Նիկոլ սատարող բիզնես հատւածին: Կարեւոր է նաեւ
իմանալ՝ թէ Հայաստանում եւ Արցախում քանի թուրք եւ
ադրբեջանցի է ապրում հայկական անձնագրերով:
մից իրականացւել է անշարժ գոյքի
իրաւունքի պետական գրանցման 6
գործարք: Մինչեւ 2010 թւականը Թուրքիայի քաղաքացիութիւն ունեցող անձինք ՀՀ-ում ձեռք են բերել 9 հողատարածք, 1 բնակարան եւ 1 հասարակական նշանակութեան գոյք։ Այդ
ժամանակահատւածում Ադրբեջանի

թացակարգեր:
Ստացւում է, որ Հայաստանի ազգային անվտանգութեան այսօրւայ
թիւ մէկ խնդրին հակազդման իրաւական նորմեր չկան, այն դէպքում,
երբ ժողովրդավարութեան օրրան
ԵՄ-ն այսօր քննարկում է աշխարհամասի երկրներում ՌԴ քաղա-

Երեւանում...
(Շար. 1-ին էջից)

Ողջունելով միջոցառման մասնակիցներին՝
նախարարի տեղակալ Արմէն Արզումանեանը
գոհունակութեամբ նշել է վերջին տարիներին
Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ պաշտօնական եւ
գործարար փոխգործակցութեան ակտիւացումը։ «Ըստ պաշտօնական տւեալների՝ Հայաստանի Հանրապետութիւնում 2021 թ. գրանցւել է
իրանական կապիտալի մասնակցութեամբ 6363
ձեռնարկութիւն։ Համաձայն ՀՀ վիճակագրական կոմիտէի տւեալների` մեր երկրների միջեւ
առեւտրաշրջանառութիւնը 2022 թւականի յունւար-մարտ ժամանակահատւածի համար կազմել է 140.24 մլն. ԱՄՆ դոլար, ինչը նախորդ տարւայ նոյն ժամանակահատւածի համեմատ աճել
է 37,4%-ով»,- նշել է Արմէն Արզումանեանը։
Արմէն Արզումանեանի ասութեամբ՝ Հայաստանի կառավարութեան կողմից վերջին տարիներին իրականացւել են մի շարք բարեփոխումներ ներդրումային եւ գործարար միջավայրի բարելաւման ուղղութեամբ։ Այսօր Հայաստանը հնա-

Մայր,...
(Շար. 5-րդ էջից)

Այս հատւածի լուսանկարներն արժէր
նորից ու նորից տեսնել, խորհել ու երկար
խորհել: Տառապանքը, ինչպէս պատկերների մարմնին նստած էմալը (լա՛աբ), ցաւի
հետ միաժամանակ ներկայացնում էր առաքինութեան գանձը: Դա ցոյց տւեց մի ժողովըրդի համբերութիւնն ու հանդուրժողականութիւնը, ով վշտից ու ցաւից հասաւ եղբայրութեան, բարեկամութեան ու համակեցութեան այլ երկրների ժողովուրդների հետ։
Այս համբերատարութեան ու բարութեան
շնորհիւ նրանք առաջադիմեցին ու ճանա-

քացիների բնակարան ձեռք բերելու
արգելքի հարցը:
Յատկապէս 44-օրեայ պատերազմից յետոյ Իլհամ Ալիեւը պարբերաբար յայտարարում է, որ վերադառնալու են Սիւնիք եւ Երեւան, ինչի
համատեքստում էլ վերոնշեալ խընդիրն արդիական է դարձել: Վերաբընակեցման հետեւանքով սպասւող
դեմոգրաֆիական ռիսկերի մասին
«panorama.am»-ը դիմեց ադրբեջանագէտ Արմինէ Ադիբէկեանին:
«Ես դեռ կէս տարի առաջ ասել
եմ, որ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները
Հայաստանում ինտենսիւ բնակարաններ են գնում: Նրանք գալու են
Հայաստան եւ ինտենսիւ բազմանան: Նրանք ոչ միայն քաղաքներում
են բնակւելու, այլեւ առաջին հերթին շրջաններում եւ յատկապէս
Սիւնիքում:
Ինձ հասած տեղեկութիւններով
Փաշինեանը համաձայնութիւն է տւել,
որ 600.000 թուրքալեզու ցեղատեսակներ Թուրքիայից բերւեն ու բնակեցւեն Սիւնիքում: Սիրիայի թուրքմէն փախստականներին Անկարան
յետ չի վերադարձնում՝ այն նպատակով, որ բերեն միջանցքի ամբողջ
երկայնքով կէս միլիոն թուրք բնակեցնեն: Սա նշանակում է, որ եթէ
անգամ հիմա նրանք զորբայութեամբ
եւ պատերազմով մեզնից չօտարեն
Սիւնիքը, ապա գրաւելու են դեմոգըրաֆիական միջոցներով եւ որոշ
ժամանակ անց Սիւնիքը կինքնորոշւի Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի
կազմ:
Այսինքը տեղի է ունենալու էն,
ինչ ժամանակին մեր գլխին բերեց
Կարէն Դեմիրճեանը Հայաստանի
Սոցիալիստական
Հանրապետութեան տնտեսական զարգացման նպատակով: Որպէսզի մայրաքաղաքը
մեծ լինի, մետրօ ունենանք, նա գիւղերից հայերին վերաբնակեցրեց Երեւանում, որ այն հասցնի մէկ միլիո-

նի, իսկ այդ դատարկւած բնակավայրերում եկան եւ բնակեցւեցին
ադրբեջանցիները: Հէնց Հէյդար Ալիեւի անմիջական ֆինանսաւորմամբ,
այդ հովիւները գալիս էին Հայաստանում տարբեր ձեւերով գիւղեր
էին հիմնում եւ արդիւնքում մենք
ունեցանք այն, որ ողջ սահմանամերձ հատւածում մենք ստացանք
ադրբեջանական գիւղեր եւ դրանց

«Panorama.am»-ի դիտարկմանը,
որ Ալիեւը չի էլ թաքցնում իր այդ
նպատակները՝ Արմինէ Ադիբէկեանըն ասաց. «Այստեղ հարցն ամենեւին
Ալիեւի յայտարարութիւնը չէ, թէ վերադառնալու են Զանգեզուր եւ Երեւան, այլ ողջ խնդիրն այն է, որ այս
քայլող թիւրիմացութիւնն ամբողջովին տանում է Ալիեւի քաղաքականութիւնը: Ալիեւը 30 տարի հաչում էր, բայց մենք բոլորս գիտէինք, որ ունենք պետութիւն, բանակ,
պաշտպանւած սահմաններ եւ յըստակ օրակարգ: Հիմա մենք չունենք
պետութիւն, բանակ, անվտանգ սահմաններ, բայց ունենք թուրքամէտ եւ
թուրքապիղծ օրակարգ:
Այսօր արդէն «Վիվառօ» բուքմէյքերական ընկերութեան ամենախոշոր փայատէրը թուրք է, որը Երեւանի կենտրոնում բնակարան է
ձեռք բերել: Ասեմ, որ բաւականին
հայատեաց թուրք է, շատ վատ է
վերաբերում իր հայ գործընկերնե-

«Ես դեռ կէս տարի առաջ ասել եմ, որ թուրքերը
եւ ադրբեջանցիները Հայաստանում ինտենսիւ
բնակարաններ են գնում: Նրանք գալու են Հայաստան եւ
ինտենսիւ բազմանան: Նրանք ոչ միայն քաղաքներում
են բնակւելու, այլեւ առաջին հերթին շրջաններում եւ
յատկապէս Սիւնիքում»:
ինչ-որ մի հատւածը ժամանակի
հետ փոխանցւեց Ադրբեջանի Սոցիալիստական Հանրապետութեան
կազմ, դրանք այսպէս կոչւած անկըլաւներն են»,-ասաց Ադիբէկեանը:
«Panorama.am»-ը հետաքրքրւեց,
թէ ի՞նչ է լինելու թուրքերի եւ ադըրբեջանցիների կողմից բնակարաններ գնելու վերջնարդիւնքը:
Փորձագէտը
պատասխանեց.
«Բնակարան գնելն այն է, որ երկու
սերունդ յետոյ Հայաստանում հայ չի
լինելու: Ինչպէս հէնց հիմա մարդիկ
Երեւանում Շուշի ու Արցախ են պահանջում, այնպէս էլ 20-30 տարի յետոյ Գլենդէլում եւ Մոսկւայում Հայաստան են պաշտպանելու, ասելու
են՝ Հայաստանը մերն է: Այսինքը՝
այստեղ լինելու է բացառապէս թուրքական բնակչութիւն, սա է մեզ սպասում:
Վերաբնակեցման համար նախատեսւած 600.000-ը երկու անգամ գերազանցում է Արցախի եւ Սիւնիքի
բնակիչների թիւը»:

րաւորութիւնների երկիր է՝ ժամանակակից, կըրթւած, աշխատասէր մարդկային կապիտալով,
բազմաթիւ պետութիւնների հետ համագործակցութեան տարաբնոյթ ձեւաչափերով:
Նախարարի տեղակալը նշել է, որ այսօր
Հայաստանը հանդիսանում է գրաւիչ երկիր
գործարարութեամբ զբաղւելու տեսանկիւնից եւ
ՀՀ կառավարութիւնը վարում է բաց դռների քաղաքականութիւն` չկիրառելով գրեթէ ոչ մի սահմանափակում ներդրումային գործունէութեան
ոլորտում, ինչը երաշխաւորւած է օրէնքով:
ԻԻՀ էներգետիկայի նախարարի խորհրդական Մահմուդ Ալի Ֆարանաքեանն իր խօսքում
ընդգծել է պետական կառոյցների կարեւոր դերը գործարար շրջանակների համար համագործակցութեան լայն հնարաւորութիւններ ընձեռելու, առկայ խոչընդոտները վերացնելու ուղղութեամբ, որպէսզի իրենք՝ գործարարները կարողանան անմիջական կապ հաստատել միմեանց
հետ։
ԻԻՀ-ում ՀՀ դեսպան Արսէն Աւագեանն իր
ելոյթում նշել է, որ որպէս Եւրասիական տընտեսական միութեան անդամ՝ Հայաստանում
ստեղծւած են լայն հնարաւորութիւններ հայ-

իրանական համատեղ ձեռնարկութիւններ հիմնադրելու համար՝ պատրաստի արտադրանքը
դէպի ԵԱՏՄ շուկաներ արտահանելու նպատակով, որտեղ առկայ է ապրանքների մեծ պահանջարկ։ Նա նաեւ ընդգծել է «Մեղրի» ազատ
տնտեսական գօտու հնարաւորութիւններն ու
Հայաստանում եւ Իրանում համատեղ ներդրումների իրականացման կարեւորութիւնը։
Արսէն Աւագեանը նաեւ տեղեկացրել է, որ
ԻԻՀ-ում ՀՀ դեսպանութիւնում գործում է առեւտըրական կցորդի գրասենեակը, որը գործարարներին կարող է տրամադրել անհրաժեշտ
տեղեկատւութիւն Հայաստանում ներդրումներ
կատարելու կամ ձեռնարկութիւններ հիմնադրելու
վերաբերեալ, ինչպէս նաեւ աջակցութիւն ցուցաբերել գործարար կապերի հաստատման հարցում։
ՀՀ-ում ԻԻՀ դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին նշել է, որ Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ
ձեւաւորւել են քաղաքական բարձր մակարդակի
յարաբերութիւններ, եւ ստեղծւած են նպաստաւոր պայաններ տնտեսութեան ոլորտում երկու
երկրների միջեւ համագործակցութիւնը նոյնպէս
բարձր մակարդակի հասցնելու եւ զարգացնելու

պարհ բացեցին իրենց ապագայ սերունդների
համար։ Թէեւ նրանք երբեք չեն մոռացել իրենց
նախնիների հայրենիքը, եւ պատմութեան խորը
վէրքերի յիշողութիւնը միշտ մնալու է թարմ,
բայց ուր էլ գնացին, այդ հողը դարձրին իրենց
հայրենիքը։ Սիրիան, Իրաքը, Յորդանանը, Պաղեստինը, Հայաստանը եւ Իրանը, այդ հսկայական տարածքներն իրենց սրտերում ունեն
նման գանձեր։
Իրանը երբեք չի մոռանայ իր հայ մարտիկներին ու նահատակներին, ովքեր միւս
իրանցիների հետ կողք-կողքի կեանքի գնով
պաշտպանեցին ու պահպանեցին իրենց հայրենիքի սահմանները, ու նրանցից շատերը
քաջաբար նահատակւեցին։ Նրանք հպարտա-

նալու առիթներ տւեցին մեզ արւեստի, բժըշկութեան, ուսուցման, մարզական, արհեստի
ու արդիւնաբերական ոլորտներում կատարած աշխատանքով:
Նրանք խաղաղութեան սուրհանդակներ են
եւ թշնամանքը փոխարինել են բարեկամութեամբ:
«Արարատ» մարզաւանի այդ կեանքի սպիտակ հովանոցը, որն ապրիլի այդ ուրբաթ արեւից էր պաշտպանում հիւրերին, այժմ ինձ
համար իսկապէս խաղաղութեան խորհրդանիշ լինելուց բացի այլ բան չի նշանակում:
Ցուցահանդէսի այս պատկերը լաւագոյն
աշխատանքն է այս յօդւածը եզրափակելու
համար:

րին՝ ինչպէս բրիտանացին Հնդկաստանում, ցոյց տալով, որ ստիպւած է եկել մեր շրջապատ: Նրա նմանները շատ են, որոնք դրամով ապահովում են իրենց ներկայութիւնը
Հայաստանում եւ նրանք հիմնականում պատկանում են Նիկոլ սատարող բիզնես հատւածին: Կարեւոր
է նաեւ իմանալ՝ թէ Հայաստանում
եւ Արցախում քանի թուրք եւ ադըրբեջանցի է ապրում հայկական
անձնագրերով: Եթէ յիշում էք, մինչեւ 2020 թւականն այս իշխանութիւնները մօտ 1500 անձնագիր են դուրս
գրել, որոնք տրւել են ադրբեջանցիներին: Նրանց մի հատւածը բնակեցւել է Շուշիում եւ պատերազմի ժամանակ նրանք սկսել են թիկունքից
խփել: Նրանց մեծ մասը հայկական
անուններով եւ անձնագրերով լեգալ
ապրում են Հայաստանում: 1500-ը
բացայայտւած անձնագրերի թիւն է:
Մեզ անյայտ է չբացայայտւած ապօրինի տրւած անձնագրերի քանակը»:
Զրուցեց Ա. ՎԱՐԴԱՆԵԱՆԸ

համար։ Այդ նպատակով դեսպանը յատկապէս
շեշտադրել է երկու երկրների գործարար ոլորտում առկայ ներուժը ուսումնասիրելու եւ այդ
ուղղութեամբ ճանաչողութեան մակարդակը
բարձրացնելու կարեւորութիւնը։
Համաժողովի ընթացքում «Ներդրումների
աջակցման կենտրոն» հիմնադրամի ներդրումների գծով տնօրէն Արամ Վարդանեանը իրանցի գործարարներին տեղեկատւութիւն է ներկայացրել Հայաստանի ներդրումային միջավայրի եւ ներդրումների համար առաւել գրաւիչ ոլորտների վերաբերեալ:
Համաժողովի ընթացքում «Մեղրի» եւ «Արաս»
տնտեսական գօտիների միջեւ ստորագրւել է
փոխըմբռնման յուշագիր, որով նախատեսւած
է «Արաս» ԱՏԳ-ում աշխատող իրանցի ներդըրողներին հնարաւորութիւն ընձեռել հեշտ
մուտք գործել «Մեղրի» ԱՏԳ, իսկ հայ գործարարներին՝ «Արաս» ԱՏԳ-ի միջոցով հեշտ
մուտք գործել իրանական շուկայ։
Միջոցառման շրջանակում կազմակերպւել
են նաեւ G2B եւ B2B ձեւաչափով հանդիպումներ։
«yerkir.am»

Մուրադ (Արմէն) Վարդանեան: ԴԱԷՇ-ի դէմ
կռւող հայ կամաւորական ջոկատի հրամանատար: Իրաքեան Քրդստան, Հարուսք գիւղ:
Թարգմանեց՝ Հատիսը
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Գեղամ Մանուկեանը....
(Շար. 2-րդ էջից)

գերեվարւած անձանց հետ, յատուկ ՔՊ-ական
սադրիչների կողմից բերւել էին սադրանք
կազմակերպելու, ինչին յաջորդել է պատմութիւնների մի մեծ շարք:
«Կազմակերպւած սադրանք, որի արդիւնքում իշխանութեան մամլիչ ուժը ՀՅԴ
երիտասարդներից շատերին բերման ենթարկեցին, մի մասը կալանքի տակ է»,- ասաց
Մանուկեանը:
Դաշնակցական երիտասարդ Վելիխան
Խլղաթեանն էլ խօսելով Գիւմրիում տեղի ունեցած միջադէպի մասին, ասաց, որ այս օրերին իշխանական քարոզչական մեքենան
իրականացրեց «պապիկ գործողութիւնը»,
որը յատուկ է այս իշխանութեան համար։

«Այս իշխանութիւնների....
(Շար. 2-րդ էջից)

դէմ չպէտք է լինի, մենք պէտք է պայքարենք
եւ այս «իշխանութիւն» կոչւածներին չպէտք է
թոյլ տանք, որ յաջորդող գործողութիւններում
որեւիցէ դերակատարում ունենան։ Եթէ
վարչապետն ինքն է արտայայտւում, որ Տեղ
գիւղից այն կողմ Ադրբեջան է, իսկ Տեղ
գիւղը Գորիսին կպած գիւղ է, մենք այս
իշխանութիւնից ուրիշ ի՞նչ պէտք է սպասենք, այստեղից կարո՞ղ ենք ենթադրել, որ
հէնց կանխամտածւած, պլանաւորւած էր
այս պատերազմը, եւ եղաւ այն, ինչ եղաւ,
եւ աւելի վատ բաներ էլ են լինելու։ Որովհետեւ այս իշխանութիւնների համար հայրենիք, սկզբունքներ, ինքնասիրութիւն, նամուս, թասիբ՝ սաղ զրօ են»,-ասաց Առուշ
Առուշանեանը։
Նա նշեց, որ ինքը որպէս ՀՀ քաղաքացի է
այս պրոցեսներին մասնակցում, եւ մինչեւ
վերջ գնալու է. սա մեր պետութեան փրկութեան համար պայքար է, որ այս անհայրենիքները գնան։

«Ասում էք....
(Շար. 2-րդ էջից)

մասնատելու տեսքով։ Այդ քաղաքականութիւնը մտել է իմ տուն Արցախը կորցնելու
տեսքով։ Եւ հիմա իրենց կեղտոտ թաթերը
մղում են մեր հոգիները, մեր աւանդական,
մեր հայկական, պապենական հոգիները
պղծել են ուզում»,- ասաց նա։
Ինչո՞ւ պիտի ծերը իրաւունք ունենայ
հայրենի հողին իր արիւնը խառնած իմ
հերոսին անպատւել ու մնալ անպատիժ
«yerkir.am»-Ինչո՞ւ պիտի ծերը իրաւունք
ունենայ հայրենի հողին իր արիւնը խառնած իմ հերոսին անպատւել ու մնալ անպատիժ եւ այդ թեման շահարկւի ամենաշատը հէնց նիկոլիզմի կողմից՝ ըստ «yerkir.am»-ի յայտարարեց գրականագէտ Սերժ
Սրապիոնեանը Ֆրանսիայի հրապարակում հանրահաւաքի ժամանակ՝ անդրադառնալով Գիւմրիում ծերերի կողմից սադրանքի
պատճառով հայրենասէր ակտիւիստների կալանաւորելուն։
Նա նշեց, որ անհասկանալի է, թէ ինչ
ձեւով են այդ ծերերին հաւաքել, որովհետեւ
միայն կուշտ ուտելու մասին մտածող՝ գիրք
չկարդացած մարդը կարող էր հայհոյել
այդ տղաների սրբութիւնները, որ նրանց
նեարդերն էլ չդիմանար։
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ՀՀ ՏԿԵ....
(Շար. 1-ին էջից)

յետոյ նախարար Սանոսեանը Թեհրանում մասնակցել է նաւթի, գազի, վերամշակման եւ
նաւթաքիմիական 26-րդ միջազգային ցուցահանդէսին։
Նախարարը շրջայց է կատարել ցուցահանդէսի տաղաւարներով, որտեղ ներկայացւած են նաւթի եւ գազի ոլորտում տարբեր
պետական եւ մասնաւոր ընկերութիւններ, որոնք
յաջողութիւնների են հասել ոչ միայն Իրանում,
այլեւ նաւթ եւ գազ արդիւնահանող աշխարհի
տարբեր երկրներում։
Շրջայցից յետոյ նախարարը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։
Սանոսեանը նշել է, որ տպաւորւած է
նաւթի եւ գազի արդիւնահանման, սպասարկման, սարքաւորումների եւ այլ հարցերում իրանական ընկերութիւնների յաջողութիւններով։
Մայիսի 16-ին նախատեսւած էր մի շարք
հանդիպումներ ԻԻՀ էներգետիկայի նախարար
Ալի Աքբար Մեհրաբեանի, ճանապարհների եւ
քաղաքաշինութեան նախարար Ռոստամ Ղասեմիի, ինչպէս նաեւ նաւթի նախարար Ջաւադ
Օջիի հետ։

«Այս իշխանութիւնն....
(Շար. 1-ին էջից)

«Այս իշխանութիւններն արժանի չեն Հայաստանին եւ Արցախին, Հայաստանն ու Արցախն էլ արժանի չեն այս իշխանութեանը։ Հայ
ժողովուրդն արժանի չէ այս իշխանութեանը։
Այս իշխանութիւնն առնէտի պէս կրծել է
մեր անցեալը, ներկան, փորձում է կրծել մեր
ապագան։ Մենք թոյլ չենք տալու, որ նրանք մեր
երկիրը տանեն կործանման։ Մենք միասին, մի
բռունցք դարձած պայքարելու ենք միչեւ վերջ։
Մենք բոլորս օր առաջ այս իշխանութիւններին
հեռացնելու ենք եւ ունենալու ենք առանց Նիկոլ
Հայաստան»,-խօսքն ամփոփեց Վանեցեանը ու
վանկարկեց՝ «առանց Նիկոլ Հայաստան», ինչին
հետեւեցին նոյն բացականչութիւնները։

Սփիւռքը....
(Շար. 1-ին էջից)

որպէսզի ՀՅԴ-ն ժողովրդի գիրկը վերադառնայ, այստեղ արդէն ապերախտօրէն մոռանալով նոյն այդ չարչրկած նախկինների օրօք,
գլենդէլեան քաղաքապետական ընտրութիւններում, քւէները ո՜ր ժողովրդի միջոցով էր իրեն
տրւում...
8- Եւ վերջում աւելացնենք, որ եթէ դեռեւս
ուժի մէջ է յանձնակատարի իրանահայ հինաւուրց ու հայաստանամերձ համայնք այցելելու
որոշումը, խորհրդատրելի է, որ խնայելով ՀՀ
պետական բիւջէն, պատւիրակութեան կազմում չներառել «1in.am» լրատւականին. այստեղ՝ մեզ մօտ էլ գոյութիւն ունեն 1-2 նմանատիպ «լրատւականներ, որոնք բաղձալիօրէ՜ն
ի զօրու են «լուսաբանելու» յանձնակատարի
այցը՝ Իրան եւ իրանահայ համայնք...
(Շար. 2 եւ վերջ)

«Ծոծրակներդ....

Որեւէ քաղաքական ճնշում չի
կարող շեղել ինձ մեր
երկրի ու պետականութեան
համար մղւող պայքարից
Քաղբանտարկեալ Ա. Չալաբեանի կոչը
կալանավայրից

«yerkir.am» - Քաղբանտարկեալ Աւետիք Չալաբեանը կոչով հանդէս է եկել կալանավայրից։
«Սիրելի´ բարեկամներ,
Շատերիդ յայտնի է, որ մայիսի 14-ին ես
կալանաւորւել եմ շինծու քրէական գործով, որում
բացակայում է որեւէ իրական յանցակազմ եւ որի
միակ իրական նպատակն ինձ եւ ընկերներիս
վրայ անթաքոյց քաղաքական ճնշում գործադրելն
է: Բոլոր ինձ ճանաչողները հրաշալի գիտեն, որ
ես չեմ կատարել որեւէ ապօրինի արարք կամ
նոյնիսկ գործողութիւն, որը կարող էր հակասել մեր
արժեհամակարգին:
Որեւէ քաղաքական ճնշում, ակնյայտ մեքե-

նայութիւնների վրայ հիմնւած որեւէ քրէական
գործ չեն կարող շեղել ինձ մեր երկրի ու պետականութեան համար մղւող պայքարից:
Այս օրերի ընթացքում իմ կողքին են գտնւել
մարդիկ` ընտանիքիս անդամները, փաստաբաններս, իմ համախոհները ու ընկերները, որոնք
ըստ ամենայնի աջակցել են ինձ եւ դրանով օգնել`
տանել ինձ բաժին հասած փորձութիւնը:
Շնորհակալ եմ ձեզ բոլորին, ջերմօրէն ողջունում
եմ եւ համոզւած եմ, որ միասնական ջանքերով
մենք ոչ միայն կը յաղթահարենք այս փորձութիւնը,
այլ նաեւ` կը կարողանանք յաղթական աւարտի
հասցնել մեր պայքարը եւ նոր էջ բացել մեր երկրի
պատմութեան մէջ»,- ասւած է յայտարարութեան մէջ:

Թուրքիայի առաջադրանքն է
խժռել Հայաստանը, ապա
Վրաստանը, այնուհետեւ
Հիւսիսային Կովկասը
«news.am» - Կարծում եմ, որ թաւշեայ յեղափոխութեան արդիւնքում իշխանութեան եկած
վերնախաւը կամ դրա մի մասը շատ հարցերում
վերապատրաստւած է արեւմտեան յատուկ ծառայութիւնների կողմից: Այս մասին «news.am»-ի
հետ զրոյցում յայտնել է ԵԱՏՄ ինստիտուտի
տնօրէն եւ Եւրասիական փորձագիտական
ակումբի համահիմնադիր Վլադիմիր Լեպեխինը:
«Եւ այսօր պատահական չէ, որ մարդիկ փողոց
են դուրս գալիս Հայաստանում: Բողոքի ակցիա
է հասունանում, քանի որ նրանք գզում են, որ

իրենց դաւաճանում են իրենց մէջքի յետեւում:
Բանակցութիւններ են սկսւում, բանակցութիւններ
թուրքերի հետ: Ինչի՞ մասին այսօր կարելի է խօսել
թուրքերի հետ, երբ Թուրքիան Ադրբեջանի միջոցով
գործնականում գրաւել է հայկական տարածքի
մէկ երրորդը: Միթէ պարզ չէ՞, որ Թուրքիան իր
առջեւ խնդիր է դրել աստիճանաբար իրեն ձուլել
Հայաստանը»,- ընդգծել է ռուս փորձագէտը:
Նա որպէս օրինակ է բերել այն իրավիճակը,
որում այսօր գտնւում են Թուրքիայի տարածքում
ապրող քրդերը:

«Հայերը, ինչ է, ցանկանում են քրդերի պէ՞ս
ապրել՝ ինչ-որ թուրքական պետութեան կազմում: Այժմ սթափեցման գործընթաց է սկսւում նաեւ
Վրաստանում, սակայն թուրքական նկրտումները տարածւում են ողջ Կովկասի վրայ: Այդ
պատճառով Թուրքիայի առաջադրանքը նախ
Հայաստանն, ապա Վրաստանը խժռելն է, այնուհետեւ՝ Հիւսիսային Կովկասը: Միթէ դա պարզ
չէ՞ հայաստանեան ղեկավարութեան համար»,ընդգծել է Վլադիմիր Լեպեխինը:

(Շար. 1-ին էջից)

երկրին, մեր հայրենիքին, մեր ժողովրդին»,–
Ֆրանսիայի հրապարակում անցկացւող հանրահաւաքի ժամանակ յայտարարեց Արթուր Վանեցեանը՝ յաւելելով, որ «մեր տղէրքն իրենց
ամենաթանկը տւել են ամենաթանկին, բայց
մենք չենք կարողանում ազատւել իրենց սպանած իշխանութիւնից»։
«Ուզում եմ վստահեցնել, որ բոլոր մեղաւորները շատ կարճ ժամանակում պատժւելու
են»,– խոստացաւ Արթուր Վանեցեանը։
Նրա ասութեամբ՝ այսօր չեն կարող խօսել
Հայաստանի անվտանգային համակարգի մասին, որովհետեւ այս իշխանութիւնները քանդեցին այն։
«Երբ անվտանգութիւնը կայ, մենք այն
չենք զգում, բայց երբ մի փոքր խարխլւում է,
միանգամից սկսում ենք զգալ։ Հիմա ունենք
արտագաղթ, տնտեսական անկում, չունենք
ներդրումներ, ինչո՞ւ չկան երկարաժամկէտ
անվտանգային երաշխիքներ, սրանք միայն
պարտւողական քաղաքականութիւն են առաջ
տանում, սրանք մեզ հոգեբանօրէն ճնշում են,
ասում են՝ եթէ մենք գնանք՝ լինելու է պատերազմ։ Սո՛ւտ են ասում, պատերազմն իրենք
են, պատերազմն իրենք են բերել, հիմա էլ պատերազմից սարսափած ու մեզ վախեցնելով
կառչած մնում իրենց աթոռներից»,– յայտարարեց նա։

