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Ամիր Աբդօլլահեանը կարեւորել է
Կասպից ծովի ջրային
տարածքների ճշտորոշումը
Թուրքմենստանի մայրաքաղաք

www.alikonline.ir

Բայդէնը չպէտք է
շրջանցէր 907-րդ
լրացումը
Կոնգրեսականները
մտահոգւած են ԱՄՆ
կողմից Ադրբեջանին
ռազմական օգնութեան
տրամադրմամբ

Աշխաբադում կայացած Կասպից
ծովի ափամերձ երկրների արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ Իրանի ԱԳ նախարար Հոսէյն
Ամիր Աբդօլլահեանը ընգծել է ջրային
տարածքների սահմանումը եւ Կասպից ծովի յատակի եւ ընդերքի սահմանազատումը:
«Ֆարս» լրատւական գործակալու-

«168.am» - Թուրքիան, Ադրբեջանը,
Ղազախստանը եւ Կիրգիզստանը
հաստատել են ընդհանուր դասագըրքերը:
Նուր-Սուլթանում

կայացել

է

Թուրքական միջազգային ակադեմիայի 5-րդ գիտական խորհուրդը:
Թուրքական միջազգային ակադեմիայի անդամներ՝ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղազախստանը եւ Կիրգիզըստանը ստորագրել են արձանագըրութիւն՝ միջնակարգ դպրոցների
ուսումնական ծրագրում «Ընդհանուր

թուրքական

պատմութիւն»,

«Ընդհանուր թուրքական գրականութիւն» եւ «Ընդհանուր թուրքական
աշխարհագրութիւն» դասագրքերի
ներառման մասին:
Հանդիպման ընթացքում քննարկւել են նաեւ թուրքական պետութիւնների միջեւ ուսանողների փոխանակման ծրագրերի ընդլայնումը,
կրթութեան եւ գիտութեան ոլորտում համագործակցութեան համակարգումը մէկ կենտրոնից եւ ակադեմիայի 2022 թւականի գործունէութեան ծրագրի հաստատումը:
«ԱԼԻՔ» - Սա ոչ այլ ինչ է,
քան՝ Պանթուրքիզմին ու Պանթուրանիզմին ակադեմական տեսք հաղորդելը...

Սենոր Հասրաթեան.

«Կը կարողանանք,
արդեօք,
վերագտնե՞լ մեզ եւ
կատարել այն, ինչ
կատարել ենք
29 տարի առաջ»
(Տես 2-րդ էջում)

Վահէ Յովհաննիսեան.

«Մենք թաքնւել
ենք տներում ու
ռեստորաններում
ու ձեւացնում ենք,
թէ ամէն ինչ
նորմալ է»
(Տես 2-րդ էջում)

թեան համաձայն՝ Իրանի ԱԳ նախարարը, ով Կասպիականի ափամերձ
երկրների

արտգործնախարարների

համագումարին մասնակցելու նպատակով երէկ Աշխաբադ է մեկնել,

գըծել է, որ Իրանը հովանաւորում է,

ծովային հարցերի եւ տարածաշրջա-

գնահատելով թէ՛ արտգործնախա-

որ Կասպիան տնտեսական հարցով

նային ու միջազգային հարցերի շուրջ

րարների, եւ թէ՛ նախագահների մա-

երկրորդ համագումարը կայանայ Ռու-

համախոհութեան հնարաւորութիւն կը

կարդակով այսօր կայացող գագա-

սաստանում: Ամիր Աբդօլլահեանը հա-

ստեղծի եւ կարող է ամրապնդել

թաժողովը, որին մասնակցում է Իրանի

մագումարում

Կասպից ծովում հինգ երկրների հա-

Հար. նախագահ այաթ. Ռէիսին, ընդ-

թացքում, ասել է, որ համագումարը

ունեցած

ելոյթի

ըն-

մագործակցութեան ընդլայնումը:

«Մատենադարանի
ղաջարական արւեստի
նմուշները» գիրք-ալբոմի
շնորհանդէսը կատարւեց
«ԱԼԻՔ», Կ.Դ.- Երէկ՝ յունիսի 28-ին,
Թեհրանի «Արտակ Մանուկեան»
ազգային թանգարանում տեղի ունեցաւ Երեւանի Մատենադարանի Արեւելագիտութեան բաժնի աւագ գիտաշխատող Իւետ Թաջարեանի՝ «Մատենադարանի ղաջարական արւեստի
նմուշները» գիրք-ալբոմի շնորհանդէսը։ Աշխատանքում ընդգրկւած են
թւով 20 ձեռագրից մօտ 100 մանրանկարներ եւ խեժապատ ստեղծագործութիւններ: Արւեստի ներկայացւած նմուշները լիովին ընդգրկում եւ
լաւագոյնս պատկերում են ղաջարական ժամանակաշրջանի իրանական մանրանկարչութեան ինքնատիպութիւնը:
Միջոցառումը մեկնարկեց ազգային թանգարանի տնօրէն Ալիս Շահմուրադեանի ողջոյնի խօսքերով, ով
անդրադարձաւ նաեւ թանգարանի
աշխատանքներին: Գրքի մասին համապարփակ բացատրութիւն փոխանցեց հեղինակ Իւետ Թաջարեանը,
ընդգծելով, որ հայերէնով, անգլերէնով
եւ պարսկերէնով լոյս տեսած եռա-

լեզու սոյն աշխատանքի մէջ հաւաքագրւած են Մատենադարանում առկայ Իրանի ղաջարական ժամանակաշրջանի նկարազարդ լաւագոյն ձեռագրերից մի ծաղկաքաղ: Նա ընդգծեց,
որ գիրքը հրատարակւել է Ռուսաստանից «Վիկտորիա» հիմնադրամի հովանաւորութեամբ եւ Գայիանէ Գէորգեանի ջանքերով, շատ քիչ տպաքանակով եւ մտադրութիւն կայ վերահրատարակել աշխատութիւնը, քանզի գիրքը
յուշում է Իրան–Հայաստան սերտ

կապերի մասին: Նա նշեց. «Ես փորձել
եմ, որպէս իրանահայ իմ ներդրումը
ունենալ այս գրքի կազմաւորման
մէջ, ձեռագրերի հաւաքագրման եւ
ուսումնասիրման հարցով»:
Գրքի շնորհանդէսին ելոյթներով
հանդէս եկան՝ Իրանում ԻԿՕՄ-ի
պատասխանատու Մոհիթ Թաբաթաբային, Իրանում ՀՀ դեսպանութեան դիւանագէտ Գարիկ Գրիգորեանը, Թ. Հ. Թ. Թեմական խորհրդի
(Շար. 8-րդ էջում)

Տիգրան Աբրահամեան.

«Իշխանութիւնը պատերազմի շանտաժով
հասարակութեանը նախապատրաստում է
խոշոր զիջումների»
«panorama.am» - ԱԺ «Պատիւ ունեմ»
խմբակցութեան պատգամաւոր Տիգրան Աբրահամեանը գրում է.
«Նիկոլ Փաշինեանն ասում է, որ
Ադրբեջանը հրաժարւում է շարժւել
խաղաղութեան օրակարգով եւ Հա-

յաստանի դէմ նոր պատերազմ սկսելու
լեգիտիմ հիմք է ձեւաւորում:
Հանրութեան ուշադրութիւնը ցանկանում եմ հրաւիրել 2 խնդրի շուրջ:
Առաջին, Փաշինեանը փաստացի
(Շար. 2-րդ էջում)

«168.am» - ԱՄՆ Սենատի արտաքին յարաբերութիւնների յանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդէզը
եւ Ներկայացուցիչների պալատի
հետախուզութեան հարցերով մշտական յանձնաժողովի նախագահ Ադամ
Շիֆը դատապարտել են նախագահ
Ջօ Բայդէնի կողմից «Ազատութեան
աջակցման ակտի» 907-րդ լրացումը
կրկին շրջանցելու փաստը, որով
նորից հնարաւոր է դարձել ԱՄՆ
կողմից ռազմական աջակցութեան
տրամադրումն Ադրբեջանին: Մենենդէզը յայտարարութիւն է տարածել՝ մտահոգութիւն յայտնելով
Բայդէնի որոշման առնչութեամբ:
«Մինչ Ադրբեջանը շարունակում
է օկուպացւած պահել տարածքները
Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ
իրականացւած յարձակումից յետոյ,
որի ընթացքում 2020 թւականին
աւելի քան 6500 մարդ զոհւեց, 100
հազարից աւելի էթնիկ հայեր տեղահանւեցին, անտրամաբանական
է ասել, թէ ԱՄՆ աջակցութիւնն ու
վերապատրաստումները չեն ազդել
Հայաստանի հետ ռազմական հաւասարակշռութեան վրայ: Ես շարունակելու եմ խստօրէն վերահսկել
Ադրբեջանին տրամադրւող ցանկացած օգնութիւն եւ ակնկալում եմ,
որ պետդեպարտամենտը կը գործի
լիակատար թափանցիկութեամբ եւ
Կոնգրեսին կը տրամադրի բոլոր
անհրաժեշտ մանրամասները Բաքւին տրամադրւող ցանկացած օգնութիւն գնահատելու համար»,- նշել է
Մենենդէզը:
Ադամ Շիֆը, մեկնաբանութիւն
տալով Հայ Դատի ԱՄՆ յանձնախըմբին, խոստացել է աշխատանքներ տանել Կոնգրեսում՝ «վերացնելու նախագահի՝ 907-րդ լրացումը
շրջանցելու լիազօրութիւնը»:
«Ադրբեջանը պատասխանատու է
սարսափելի պատերազմ սանձազերծելու ու Հայաստանում եւ Արցախում մարդասիրական աղէտ առաջացնելու հարցում՝ 2020 թւականի
սեպտեմբերից 44 օրւայ ընթացքում
սպանելով հազարաւոր հայերի եւ
աւելի մեծ թւով հայերի ստիպելով
լքել իրենց պատմական հայրենիքը:
Մինչ օրս Ադրբեջանը շարունակում
է ապօրինաբար ձերբակալւած պահել հայ զինւորների, ովքեր ենթարկւում են խոշտանգումների, ինչպէս
(Շար. 8-րդ էջում)
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Սենոր Հասրաթեան.

«Կը կարողանանք, արդեօք,
վերագտնե՞լ մեզ եւ կատարել այն, ինչ
կատարել ենք 29 տարի առաջ»

«news.am» - 1992 թ. յուլիսի 4-ին, երբ
թշնամու բազմաքանակ ուժերի ճընշման տակ Արցախի ինքնապաշտպանութեան ուժերը ստիպւած էին
թողնել Մարտակերտը եւ բռնել նահանջի ճանապարհը, այն ժամանակ
շատ-շատերը թերահաւատ էին, որ
օրերից մի օր հնարաւոր կը լինի
նորից ազատագրւած տեսնել հայակերտ քաղաքը: Այս մասին «Facebook»-ի իր էջում գրել է Արցախի
ՊԲ տեղեկատւութեան ու հասարակայնութեան հետ կապերի բաժնի
նախկին ղեկավար Սենոր Հասրաթեանը:

Նա, մասնաւորապէս, նշել է. «Բայց
շնորհիւ մեր ժողովրդի հաւատաւոր հատւածի եւ նրան առաջնորդող ռազմաքաղաքական ղեկավարութեան գրագէտ ու կամային որակների, ուղիղ մէկ տարի անց՝ 1993 թ.
յունիսի 26-ից 27-ը տեղի ունեցած
փայլուն հակայարձակողական գործողութեան արդիւնքում Մարտակերտն ազատագրւեց...
Այսօր՝ Մարտակերտի անկումից
ուղիղ 30 տարի անց, մենք նորից
յայտնւել ենք գրեթէ նոյն վիճակում,
բայց այս անգամ ոչ միայն հիւսիսում,
այլեւ հարաւում, արեւելքում եւ

Կը կարողանանք, արդեօք, վերագտնե՞լ մեզ եւ կատարել այն, ինչ
կատարել ենք 29 տարի առաջ, թէ կը
շարունակենք կորցնել...»

«Հայաստանն Աստծոյ կողմից մեզ տրւած
հայրենիք է, որտեղ ատելութիւնը, պոպուլիզմն ու
օտարամոլութիւնը չպէտք է տեղ ունենայ»

Մենք, որպէս հասարակութիւն,
մեր ձեռքով բացեցինք Հայաստանի
«դարպասները» ներսից։
«168.am» - Էդւարդ Շարմազանովը
«ֆէյսբուք»-եան իր էջում գրում է.
«Մենք գերադասեցինք անպատւութիւնն արժանապատւութիւնից։
Շատ յաճախ մենք բողոքում ենք
Արեւմուտքի կամ Ռուսաստանի դիրքորոշումից, մոռանալով, որ մեր
հասարակութիւնը 1 տարի առաջ մերժեց յաղթանակը եւ ընտրեց կապիտուլիացիան։
Մենք մեր երեխաների համար ցան-

Հասկանո՞ւմ ենք այսքանը, թէ՞ ոչ։
Ո՞վ է մեղաւոր եւ պատասխանատու այս ամենի համար։
Մեղաւոր է կապիտուլեանտն ու
նրան սատարողները, բայց պատասխանատու ենք բոլորս, որ մինչ այս
պահը չկարողացանք բացատրել հասարակութեանը դաժան իրողութիւնը։
Իսկ արդիւնքում վտանգւած է ան-

կախ պետականութիւնը։
Այսպէս շարունակելու դէպքում
մենք՝ որպէս հասարակութիւն, արժանի չենք լինի ինքնիշխան ու անկախ Հայաստանի։
Սա է իրականութիւնը։
Յոյս կա՞յ։
Յոյսը միշտ կայ։
Դրա համար հաւատ է պէտք առ
Աստւած եւ հրաժարում կուռքերից, սէր
հայրենիքի ու համերկրացու հանդէպ, բայց ոչ երբեք «կենացներով լի
գինետնային հայրենասիրութիւն» եւ
իհարկէ սեփական սխալների գիտակցում։
Հայաստանն Աստծոյ կողմից մեզ
տրւած հայրենիք է, որտեղ ատելութիւնը, պոպուլիզմն ու օտարամոլութիւնը չպէտք է տեղ ունենայ։

Յովհաննէս Իշխանեան.

«Բազմաթիւ թուրքահպատակներ, որոնք ասում են,
թէ Արցախում որեւէ գործ չի արւել, նրանք են,
ովքեր մատը մատին չեն խփել
Արցախի շէնացման համար»
«168.am» - Վաւերագրական ֆիլմերի ռեժիսոր Յովհաննէս Իշխանեանը «ֆէյսբուք»-եան իր էջում գրել է.
«Հայաստանում բազմաթիւ թուրքահպատակներ, որոնք ասում են,
թէ 30 տարւայ մէջ Արցախում որեւէ
գործ չի արւել ու Շուշին էլ դժբախտ ու
դժգոյն է եղել, նրանք են, ովքեր մատը
մատին չեն խփել Արցախի շէնացման
համար:
Իսկ արիւն է կաթում նրանց
սրտերից, ովքեր 30 տարի ստեղից,

էնտեղից վիզ էին դնում, չլւում էին, որ
մի քար աւելի դնեն Արցախում:
Նրանք ոչ միայն հայրենիք ու հարազատներ են կորցրել, այլեւ իրենց
թափած ջանքերը:
Իսկ թուրքահպատակները, բնականաբար, հէնց այդ սրտերից արիւն
կաթացնողների դէմ են ատելութիւն
տարածում:
Ոմանք թուրքահպատակ են, դրա
համար են այդպէս անում, ոմանց
համար էլ արդարացման լաւ առիթ ա

իրանց չարածի ու չտեսածի համար: Դէ մէկ ա 30 տարի բան չեն
արել Արցախում ասելը, նրանց անգործութեան մխիթարանքն ա: Մինչդեռ Արցախի պաշտպանութիւնը նրանց
պաշտպանութիւնն էլ էր»:

Մադրիդում տեղի է ունեցել հականատոյական
«յանուն խաղաղութեան գագաթաժողով»
«168.am» - «Յանուն խաղաղութեան գագաթաժողով»-ը, որի մասնակիցները հանդէս են եկել ՆԱՏՕ-ի
դէմ, յունիսի 24-ին մեկնարկել է Իսպանիայի մայրաքաղաքում՝ յունիսի
28-30-ը Մադրիդում դաշինքի պետութիւնների եւ կառավարութիւնների
ղեկավարների հանդիպման նախօրէին: Այդ մասին «twitter»-ում յայտնել
են միջոցառման կազմակերպիչները:
Մասնաւորապէս, երկօրեայ «յանուն խաղաղութեան գագաթաժողով»-ի շրջանակներում նախատեսւած էին տարբեր փորձագէտների,
պրոֆեսորների եւ քաղաքական
ուժերի ներկայացուցիչների ելոյթներ:
Կիրակի օրը կէսօրին Մադրիդում
կայացել է բողոքի խոշոր ակցիա,
որի մասնակիցները հանդէս են եկել
ՆԱՏՕ-ի դէմ:

Դաշինքի հակագագաթաժողովի
կազմակերպիչներից մէկը «Զինաթափիր Մադրիդ» (Desarma Madrid)
հասարակական պացիֆիստական
շարժումն է: Դրա ներկայացուցիչ
Էնրիկէ Կինտանիլեան աւելի վաղ
«ՏԱՍՍ»-ի հետ կայացած զրոյցում
յայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի գործողութիւններն աշխարհում ոչ թէ նպաստում են միջազգային անվտանգութեան ամրապնդմանն, այլ «աւելի
շատ են պատերազմ բերում»:
Նա հանդէս է եկել այն բանի դէմ,
որ Մադրիդն ընդունի Հիւսիսատլանտեան դաշինքի գագաթաժողովը:
Կինտանիլեան նաեւ հաւանութիւն չի
տւել Իսպանիայի պաշտպանական
ծախսերի աւելացմանը մինչեւ համախառն ներքին արդիւնքի 2 տոկոսը,
քանի որ դա կը յանգեցնի սոցիա-

«Մենք թաքնւել
ենք տներում ու
ռեստորաններում ու
ձեւացնում ենք, թէ ամէն
ինչ նորմալ է»

արեւմուտքում... Կորցրել ենք Հադրութն ու Շուշին, եւ էլի շատ-շատ
տարածքներ...

Շարմազանով.

կանում էինք խաղաղութիւն, բայց
ընտրեցինք ճանապարհ դէպի թուրքական հպատակութիւն։

Վահէ Յովհաննիսեան.

լական կարիքների համար ծախսերի
կրճատման:
ՆԱՏՕ-ի հանդիպումը պետութիւնների եւ կառավարութիւնների ղեկավարների մակարդակով կը կայանայ
յունիսի 28-30-ը Մադրիդում: Դրա
մասնակիցները կընդունեն նոր ռազմավարական հայեցակարգ, կը քննարկեն դաշինքի ամրապնդման եւ անվըտանգութեան ոլորտի համար կլիմայի գլոբալ փոփոխութեան հետեւանքների հարցերը:

«panorama.am» - «Այլընտրանքային
նախագծեր» խումբը տարածել է Վահէ
Յովհաննիսեանի յօդւածը, որը հրապարակում ենք ամբողջութեամբ.
«ԲԴԽ երեք անդամների ձայնագըրութիւնը լսելուց յետոյ մենք պէտք
է ձեւ անենք, թէ ոչինչ չի՞ կատարւել,
չե՞նք լսել:
Ու դատախազները պէտք է ձեւ
անեն, որ իրենք չեն ենթարկւում քաղաքական պարտադրանքի, ասել է
թէ՝ «իրենց վզին չե՞ն դնում»:
Մենք պէտք է ձեւ անենք, թէ «Դիմադրութեան» շարժման մի քանի
տասնեակ ակտիւիստների կալանք
տւող ու յետոյ դատող դատաւորները,
քննիչները, դատախազներն անաչա՞ռ են»:
Դատաիրաւական համակարգը
վերածւել է գողականի, միլիցիականի,
նիկոլականի ինչ-որ միքսի, ու այդ
համակարգը մարդկային ճակատա-

գըրեր է որոշում, մարդ բռնում, մարդ
դատում, երաշխիք տալիս, ինդուլգենցիա (Պապական հրովարտակ մեղքերի թողութեան մասին, որ փողով
վաճառւում էր հաւատացեալներին)
նւիրում...
«Զրոյից՝ Հայաստան» կոնցեպցիան
է լինելու Հայաստանի վերականգնման
առանցքում: Օրինակ, պէտք է զրոյից
սարքել նոր դատաիրաւական համակարգ, որովհետեւ այլասերումներն այնքան խորքային են, որ կիսատպռատ լուծումներով արդիւնք չի
լինի: Եւ այդ նոր համակարգի առանցքում պէտք է լինեն անձնական եւ
մասնագիտական արժանապատւութիւն ունեցող դատաւորները, քննիչները, դատախազները: Իսկ այդպիսիք
կան, ու նրանք քիչ չեն:
Եւ, ընդհանրապէս, մենք մի պահից պէտք է դադարենք ձեւացնել,
թէ ամէն ինչ նորմալ է, թէ նորմալ
ապրում ենք՝ առանց արժանապատւութեան ստորացման, առանց ծանր
կորուստների, առանց նոր ստորացման ու կորուստների սուր ռիսկի:
Մենք թաքնւել ենք տներում ու ռեստորաններում ու ձեւացնում ենք, թէ
ամէն ինչ նորմալ է: Իսկ իրականում
ամէն ինչ շատ աւելի բարդ ու ռիսկային է»:

«Ադրբեջանը շարունակում է
խորացնել առանց այդ էլ
տարածաշրջանում խախտւած
ռազմական հաւասարակշռութիւնը»
«panorama.am» - ԱԺ պատգամաւոր
Տիգրան Աբրահամեանը գրում է.
«Արցախի օկուպացւած շրջաններ կատարած այցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահը յայտարարել է, որ
միջազգային յարաբերութիւններում
կարեւոր դերը պատկանում է ուժի
գործօնին, աւելացնելով, որ Ադրբեջանն իր զինւած ուժերը բարեփոխելու, նոր սպառազինութիւն եւ զինտեխնիկա գնելու ուղղութեամբ մեծ
աշխատանք է տանում։
Այս պահին դեռ դժւար է գնահատել, թէ ինչ ձեռքբերումների եւ
մատակարարումների մասին է խօսքը,
որովհետեւ տարբեր երկրների հետ
պայմանաւորւածութիւնների, բանակցութիւնների վերաբերեալ անընդհատ տեղեկատւութիւն տարածւում է,
սակայն դրանց հիմնական մասի
Ադրբեջանին փոխանցումը, հաւանաբար, կիրականացւի 2023 թւականից
յետոյ։
Միայն յստակ է, որ Ադրբեջանը
շեշտը դնում է տարբեր նշանակութեան անօդաչու թռչող սարքերի մատակարարման եւ տեղում համատեղ արտադրման, յատուկ նշանակութեան զօրքերի պատրաստութեան
եւ նրանց թւի կտրուկ մեծացման,

«Իշխանութիւնը.....
(Շար. 1-ին էջից)

ասում է, որ իր հռչակած քաղաքական
օրակարգը՝ «խաղաղութեան դարաշըրջանը» փլուզւել է եւ մեր քաղաքացիներին տւած առանցքային խոստումը չի կարող կատարել:
Երկրորդ, Փաշինեանն ասում է,
որ գլխաւոր շտաբի պետի բացակայութեան, պաշտպանութեան ոչ կոմպետենտ նախարարի առկայութեան

ինչպէս նաեւ՝ Թուրքիայի զինւած
ուժերի հետ ներդաշնակեցման ու
անմիջական կօօրդինացման վրայ։
Ակնյայտ երեւում է, որ մեր տարածաշրջանում եւ յատկապէս Հայաստանի հետ յարաբերութիւններում
Ադրբեջանի համար որպէս իր շահերի
առաջ քաշման եւ բաւարարման
առանցքային գործ0ն շարունակելու
է մնալ ուժի սպառնալիքը, որը որպէս
կանոն բանեցւում է շանտաժի ձեւով։
Ադրբեջանը շարունակում է խորացնել առանց այդ էլ տարածաշրջանում խախտւած ռազմական հաւասարակշռութիւնը, ինչը ենթադրում է
նրա քաղաքական, ռեգիոնալ յաւակնութիւնների կտրուկ աճ։
Հետեւանքների մասին նոյնիսկ
անիմաստ է խօսել, որովհետեւ տարածաշրջանում ե՛ւ խոցելիութեան,
ե՛ւ դիրքային առումով ամենաբարդը
ՀՀ-ի վիճակն է։
Իսկ ՀՀ գործող իշխանութեան
հանգամանքը տարածաշրջանում
ուժերի հաւասարակշռութեան վերականգնման, անվտանգութեան համակարգի վերակառուցման, Ադրբեջանին զսպման հնարաւորութիւն չի
ապահովում»։
եւ անպատասխանատու գերագոյն
գլխաւոր հրամանատարի պայմաններում մեզ նոր պատերազմ է սպասւում:
Ես, իհարկէ, հակւած եմ կարծելու,
որ իշխանութիւնը պատերազմի շանտաժով հասարակութեանը նախապատրաստւում է նոր՝ խոշոր զիջումների, բայց չեմ էլ բացառում, որ մի
փուլում Հայաստանը կը ստանայ եւ
կորուստներ եւ նոր պատերազմ»:
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Էդգար Ղազարեան.

«Նիկոլ Փաշինեանի
ամենամեծ երազանքն է, որ լոյսը բացւի,
իմանայ՝ ղարաբաղցիները
Ղարաբաղից փախել են...»

«168.am» - «Ադրբեջանի նախագահն ասում է, որ այս պատերազմը լուծել է Ղարաբաղի խնդիրը։ Իրականում այդպէս չէ, իրականում ինքն
է այդպէս ասում, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ի յայտարարութիւնը հրադադարի մասին է, ոչ թէ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման մասին»,- անդրադառնալով Արցախի խնդրին՝ ասաց Սահմանադրական դատարանի
աշխատակազմի նախկին ղեկավար
Էդգար Ղազարեանը։
Որպէս օրինակ՝ նա բերեց 1994
թւականին հրադադարի մասին ստորագրւած փաստաթուղթը՝ Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ինչը Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր չէր
լուծել.
«Հրադադարից յետոյ անցան Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգաւորման գործընթացին։ Հիմա ի՞նչ տարբերութիւն 1994 թ.-ի կամ 2020 թ.-ի
մէջ։ Այն ժամանակ պարտւող կողմն
Ադրբեջանն էր, հիմա աւելի խոցելի
վիճակում մենք ենք յայտնւել, բայց
Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չի՛
լուծւել։
Հիմա՝ յետպատերազմեան շրջանում, Ադրբեջանը փորձում է խաղաղ,
առանց պատերազմի, որտեղ կարիք
ունի՝ պատերազմով, որովհետեւ ինքը պատերազմի սահմանափակում
չունի, քանի Հայաստանում իշխանութեան ղեկին Նիկոլ Փաշինեանն է, այս
խնդիրները տանել լուծման, այսինքը՝

Ղարաբաղի խնդիրը լուծել։ Իսկ դա
նշանակում է՝ Լեռնային Ղարաբաղ
գոյութիւն չունի, այդ կարգավիճակի
մասին մենք այլեւս չենք խօսում, ինքը հաստատեց, որ Բրիւսէլում վերջին անգամ Նիկոլ Փաշինեանի հետ
պայմանաւորւել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին այլեւս չբարձրաձայնեն, եւ Բրիւսէլում
պայմանաւորւեցին ստեղծել սահմանազատման յանձնաժողով։ Նպատակը հետեւեալն է՝ սահմանի այն
հատւածը, որը վերաբերում էր Գորիսի Տեղ գիւղին, այդ հատւածից
սահմանը յստակեցնէին, ադրբեջան-

րոշեցին, որ եկող շաբաթ պէտք է
Մոսկւայում հանդիպեն, բայց Մոսկւան չհիւրընկալեց յանձնաժողովներին, միայն ասաց՝ Մհեր եւ Շահին,
երկուսով կը գաք, կը նստէք իմ Օւերչուկի կողքը՝ միայն տրանսպորտային
ապաշրջափակման հարցերով, այսինքն՝ այդ եղանակով Արցախն Ադըրբեջանին յանձնելու մեխանիզմը
չլուծւեց...»,- ասաց ՍԴ աշխատակազմի նախկին ղեկավարը։
Էդգար Ղազարեանն ասաց նաեւ,
որ Ադրբեջանն այլ ծրագիր է մշակել՝
կառուցում է նոր ճանապարհ, որն
անցնում է ոչ թէ՛ Լաչինի միջանցքով,

Ակնարկ՝

40-ամեայ ՀՈՒՍԿ-ի
անցած ուղուն

«Եթէ իրենք յուլիսի 1-ին այնտեղ դնեն ադրբեջանական
դրօշ, մի հատ պիկապ, ուղղակի ցոյց տան, որ իրենք
արդէն Բերձոր քաղաքում են, ինչը պատճառ կը
հանդիսանայ Բերձոր քաղաքը հայաթափելու համար։
Եթէ սեպտեմբերին այդ ճանապարհն ասֆալտ անեն,
այնքան, որ երթեւեկելի լինի, Բերձորի ճանապարհը
միանգամից փակւելու է, ռուսները վերադասաւորւելու են
նոր ճանապարհին, այնտեղ կը մնայ լրիւ անպաշտպան.
այսինքը՝ Լաչինի միջանցք հասկացութիւնն արանքից
դուրս է գալիս...
Իմ կարծիքով՝ Նիկոլ Փաշինեանի ամենամեծ
երազանքն է, որ լոյսը բացւի, իմանայ՝ ղարաբաղցիները
Ղարաբաղից փախել են...»:
ցիներն այնտեղ սահմանային ուղեկալ դնէին ու փակէին ճանապարհը։
Բայց ռուսները դրան դէմ եղան, որովհետեւ այնտեղ ռուսական խաղաղապահ ուժեր են տեղակայւած եւ
թոյլ չտւեցին, որպէսզի Մոսկւայում
կայանայ յանձնաժողովների համատեղ նիստ։
Չնայած բրիւսէլեան պայմանաւորւածութեան յաջորդ օրը ե՛ւ Նիկոլ
Փաշինեանը, ե՛ւ Ալիեւը ստեղծեցին
այդ յանձնաժողովները, 24-ին Մհեր
Գրիգորեանը եւ Շահին Մուստաֆայեւը Երասխում հանդիպեցին, ո-

ոչ թէ՛ Տեղ գիւղով, Բերձոր քաղաքով դէպի Ստեփանակերտ, այլ Կոռնիձորի ուղղութեամբ, ադրբեջանական վերահսկւող տարածքներով,
որը դուրս է Լաչինի միջանցքի 5
կիլոմետրանոց գօտուց.
«Ադրբեջանն է կառուցում այդ
ճանապարհը, ասում է՝ եկէք տեղափոխւենք այս ճանապարհ, որպէսզի
ինքը Տեղ գիւղից փակի դէպի Արցախ գնացող ճանապարհը, Լաչին
քաղաքը, որը 90-ական թւականներից՝ ազատագրումից յետոյ եղել
(Շար. 6-րդ էջում)

Մանուէլ Եղիազարեան.

«Փաշինեանը դաւադրաբար
վաճառելու է հնարաւոր ամէն ինչ,
ցինիկաբար ասելու է՝ Զանգեզուրը մեր
ինչի՞ն է պէտք, դա էլ տանք»
«168.am» - Եկել-հասել ենք մի
օրհասական վիճակի, երբ վարչապետի աթոռին մի մարդ է յայտնըւել, որը որեւէ բանի առաջ կանգ
չի առնի, նա մտածում է, թէ պատասխան չի տալու։ Հայաստանի
որեւէ իշխանութիւն նման աւերներ
չի գործել։ Նա հասկանում է, որ
հայրենիքին դաւաճանելը, այն վաճառելը, հակառակորդին մատնելն
աններելի քայլ է, որի համար վաղ
թէ ուշ պէտք է պատասխան տայ։
Եթէ մարդիկ կան, որոնց մենք

այսօր հնարաւորութիւն չունենք
պատժելու, դա չի նշանակում, թէ
մենք իրենց ներել ենք։ Եթէ չկարողանանք պահել Արցախը, կը
կորցնենք Հայաստանը։ Հասարակութիւնն այսօր թեւաթափ է, շատերը լքել են Հայաստանը, եւ նրանց
մեծամասնութիւնն ըմբոստներն են։
Մենք հարիւրամեակներով պետականութիւն չենք ունեցել, եւ ինչպէս
որբ երեխան ընտանիքում՝ քաղաքականապէս անապաստան ենք,
չենք ձեւաւորւել, ձեւաւորւածն էլ

Այս խճճւած վիճակին լուծում չեմ տեսնում, եթէ այսպէս
շարունակւի, Հայաստանը կը դառնայ կլանային երկիր,
այդկերպ ոչ միայն Արցախը, այլեւ Սիւնիքն էլ կը տանք,
Երեւանն էլ հարցականի տակ կը դրւի։ Մենք չենք
կարողանում դաւաճանին պատժել, նրա ձեռքը բռնել,
իսկ թշնամին էլ լկտիանում է։ Ցաւօք, հասարակութեան
այն շերտը, որը դէմ կը կանգնէր նրան, փոքր է։
Հասարակութեան պաշտպանական շերտը քայքայւել է,
հարցի լուծումը մնացել է անհատների եւ
փոքր խմբերի վրայ։

ոչնչացւած է։ «168TV»-ի «#ՕրաԽնդիր»
հաղորդման ժամանակ նման կարծիք յայտնեց «Արաբօ» ջոկատի
հրամանատար Մանուէլ Եղիազարեանը։
«Ազգային ոգին վերացել է, մարդիկ են խօսում, որոնք որեւէ կապ
չունեն արցախեան ազատամարտի
հետ։ Ամէն ինչ տրւել է կեղծիքի, ստի,
շատ բան արժէզրկւել է։ Մենք չկարողացանք իմաստնանալ, մենք արդար չեղանք, հասարակութեանը չներկայացրինք մեր գէնի ամբողջական
(Շար. 6-րդ էջում)

Իրանահայ մշակոյթի շաբաթ:
Ահա այս խորագրով 2013 թ. յունւարի 19-ի կէսօրին բացումը կատարւեց մի իւրայատուկ ցուցահանդէսի, որը տեւեց 10 օր, մինչեւ յունւարի 25-ը: Իրանի Արւեստագէտների տան ցուցասրահներում Հայկական Հարցերի Ուսումնասիրութեան կենտրոնի (ՀՈՒՍԿ)
նախաձեռնութեամբ եւ Իրանի
Արւեստագէտների տան համագործակցութեամբ մեկնարկած ցուցահանդէսում կարելի էր տեսնել
իրանահայ այն մեծ թւով դէմքերի
կենսագրական տւեալները, որոնք
իրենց ներդրումներով ու ստեղծագործութիւններով իրենց անունն են
դրոշմել իրանական պատմութեան
երկնակամարի տարբեր բնագաւառներում:
Իրանի Արւեստագէտների տան
շէնքի առաջին յարկի ընդարձակ
սրահներում եւ արւեստի տարբեր
ոլորտներում ներկայացւած էին՝
Իրանի երկնակամարում փայլող
իրանահայերի նկարները, նրանց
կենսագրական տւեալները եւ աշխատանքներից պատկերներ:
Դահլիճները դասակարգւած էին՝
թատրոնի, կինոյի, գեղանկարչու-

թեան, լուսանկարչութեան, քանդակագործութեան, երաժշտութեան,
տպագրութեան ոլորտի, գրաֆիկայի, ճարտարապետութեան, արձանագործութեան ու գրականութեան բաժիններով:
Երաժշտութեան ոլորտում ներկայացւած անունների շարքում էին՝
Ռուբէն Գրիգորեանը, Վարուժան
Հախբանդեանը, մայեստրօ Լորիս
Ճգնաւորեանը եւ.… արձանագործութիւն՝ Նշան Թանիք, Զաւէն Այւազեան, Լիլիթ Տէրեան, որոնց գործերը զարդարում են իրանական
թանգարանները, գրաֆիկա՝ Մուշեղ
Սարվարեան, Արփիկ Բաղդասարեան եւ….
Միջին Արեւելքի եւ Իրանի առաջին մամլիչի պատրաստող Խաչատուր վրդ. Կեսարացի, ադամանդագործներ ու արծաթագործներ՝ Լեմուէլ Աւետեան, Աւետիս Յակոբեան,….
ճարտարապետութիւն՝
Մարգար Գալստեան՝ Իրանի կենտրոնական փոստի շէնքի ճարտարապետ, Գաբրիէլ Գեւրէքեան՝ Իրանի Արդարադատութեան պալատի, Արտգործնախարարութեան
շէնքի ճարտարապետ եւ….
(Շարունակելի)

ԷՋ 4 - ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 29 ՅՈՒՆԻՍԻ 2022

Գրիգոր արք. Չիֆթճեանի
Ատրպատականի
պատմութեանը նւիրւած
Բ հատորի շնորհանդէսը
Թաւրիզում
Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ- Յունիսի 23-ի երեկոյեան ժամը 19:30-ին, իր տեսակի մէջ իւրայատուկ հանդիսութիւն տեղի ունեցաւ
Թաւրիզի ազգային առաջնորդարանի
«Համազասպ Ոսկանեան» սրահում՝ հայ
մշակոյթի գանձարանում տեղ գտաւ թեմակալ առաջնորդի հեղինակած եւ թեմի
պատմութիւնը ներկայացնող «Ուղեւորութիւն Ատրպատականի հայոց թեմում
հայկական յուշարձանների հետքերով»
մատենաշարի Բ հատորը, նւիրւած Ղարադաղի վեց գաւառակներին:
Ծրագիրը վայելում էր Թեմական խորհըրդի հովանաւորութիւնը, եւ կազմակերպւել էր «Ալիք» հաստատութեան Թաւրիզի մասնաճիւղի միջոցով, նախագահութեամբ Ատրպատականի հայոց թեմի
առաջնորդ Տ. Գրիգոր արք. Չիֆթճեանի:
Հանդիսութեանը ներկայ էին հոգեւորականաց դասի անդամներ, Պատգամաւորական ժողովի, Թեմական խորհրդի,
Ուրմիայի Գործակալական խորհրդի, ազգային կազմակերպութիւնների եւ միութիւնների անդամներ, ինչպէս նաեւ հիւրեր՝ ազգային բարերարներ Ուրմիայից՝
Էդիկ Մեջլումեանը, Թեհրանից՝ Էլպիս
Գասպարեան-Արզումանեանը եւ Իրանի
Հայկական եկեղեցիների պահպանման
պետական հիմնարկի տնօրէն դոկտ. Շերլի Աւետեանը:
Սրբազան Հայրը 2017 թւականին հրատարակելով վերոյիշեալ մատենաշարի
հսկայածաւալ Ա հատորը, որը ընդգրկում
է Թաւրիզը իր շրջակայքով, Ուրմիան
իր գիւղերով, Սալմաստ գաւառը եւ յարակից տարածքները իրենց հայկական
յուշարձաններով, 2021 թւականին լոյս ընծայեց Բ հատորը, աւելի ընդարձակ, որը
իր մէջ ամփոփում է Փայտակարան պատմական նահանգը, կամ Ղարադաղը, այսօրւայ Քալէյբարի ամբողջ շրջանը, իր
հայկական նախկին բազմաթիւ գիւղերով,
եկեղեցիներով ու գերեզմանատներով:

Բացման խօսքը փոխանցեց Փաթրիշիա Դանղեանը, շեշտադրելով Ատրպատականի թեմի համար իւրայատուկ այս
օրը, երբ պատմութիւնը միանգամ եւս
գրւում է եւ յանձնւում պատմութեանը.
«Շնորհաւորելով բոլորիս նման աշխատութեան հաղորդակից լինելու մեծ պատւի համար, մեր խորին շնորհակալութիւնն
ենք յայտնում Սրբազան Հօրը, այսքան
դժւարին աշխատանքը նախաձեռնելու,
եւ սեփական բոլոր յարմարութիւններով,
անցեալի մեր պատմութիւնը մեզ շնորհելու համար»,- ասաց Փ. Դանղեանը:
Հաղորդավար Մոնթէ Դիլանեանը բեմ
հրաւիրեց «Ալիք» հաստատութեան Թաւրիզի մասնաճիւղի ներկայացուցիչ Արմոնդ
Բադալեանին, օրւայ առիթով ուղերձ ընթերցելու. «Գրքերը մտքերի նաւեր են, որոնք թափառելով ժամանակի ալիքների
մէջ, խնամքով տանում են իրենց թանկարժէք բեռը սերնդից սերունդ, եւ այսօր
մեր սեղաններին է դրւած Ատրպատականի հայոց թեմի հայաբնակ Ղարադաղի
շրջանի առեղծւածը բացող, սերունդներին նրա պատմութեան խորքերը առաջնորդող գիրքը, որը արդիւնքն է Սրբազան
Հօր անկոտրում կամքի, հետեւողականութեան, ամբողջական նւիրումի, տքնաջան աշխատանքի, մտաւոր անսահման
հարստութեան եւ այնքան սահուն, դիւրահաղորդ գրչի, որի հեղինակման համար Սրբազան Հայրը իր անձնական հնարաւորութիւնները ի սպաս դնելով մեզ է
պարգեւում մեր նախնիների կեանքին,
ու դրանց անցած ճանապարհին հաղորդակից լինելու սքանչելի հնարաւորութիւնը»:
Հեղինակ Սրբազան Հօր կենսագրական տւեալները ներկայացնելու հրաւիրւեց Սեդա Ֆարմանեանը: Նա անդրադարձաւ մտաւորական այն կեանքին, որը
անցած երեսուներկու տարիների հոգեւորական սպասաւորութեան ընթացքում
ունեցել է Սրբազան Հայրը, որպէս խըմ-
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բագիր եւ աւելի քան 30 գրքերի հեղինակ:
Ազգային իշխանութեան անունից շնորհաւորանքի խօսք փոխանցեց Պատգամաւորական ժողովի Ա ատենադպրուհի
Անահիտ Յակոբեանը, անդրադառնալով
անցած աւելի քան 10 տարիների նւիրեալ
ծառայութեանը, որը նոյն թափով ու եռանդով շարունակում է Սրբազան Հայրը
Ատրպատականի հայոց թեմում. «Այսօր,
ի զարմանս բոլորի, վերակենդանացել
են բոլոր յիշողութիւնները, շնորհիւ մի
անձնաւորութեան, որը Աստծու ծառան
լինելու իր հոգեւոր կերպարի ներքոյ ունի
հերոսի նկարագիր, եւ եղել է այն անձնուրաց ֆիդային, որ չի՛ բաւարարւել թղթերով

ասաց Անահիտ Յակոբեանը:
Իր խօսքի աւարտին, Անահիտ Յակոբեանը ի լուր հանդիսականների ընթերցեց Թեհրանի եւ Սպահանի հայոց
թեմերի առաջնորդներ՝ Տ. Սեպուհ արք.
Սարգսեանի եւ Տ. Սիփան եպս. Քէչէճեանի շնորհաւորանքի ուղերձները: Սեպուհ
Սրբազանի ուղերձում յատկապէս ասւած էր. «Գրքի հեղինակ Սրբազան Հայրը նախանձախնդրօրէն եւ մեծ ջանասիրութեամբ հետապնդելով ուսումնասիրութեան տակ եղած շրջանը, իւրաքանչիւր
վայրի, գիւղի, աւանի առնչւած նւիրական
վայրերի բացայայտման, յայտնաբերման
իր ճիգին մէջ, հողին ու քարին էլ կարծես

տեղագրական, ազգագրական եւ հետազօտական մի աննախադէպ աշխատութիւն է, որը իր մեծ նպաստը պիտի բերէ
հետազօտողների, պատմագրութեամբ եւ
ազգագրութեամբ զբաղւող մասնագէտներին: Գիրքը մեզ առաջնորդում է մեր
պատմական հայրենիքի տասնմէկերորդ
նահանգը՝ Փայտակարան, եւ Ղարադաղի
վեց գաւառակները՝ Քէյւան, իր 19 գիւղերով, Մեշափարա, իր 11, Մնջեւան 6,
Հասանով 10, Դզմար 23, եւ Արաքսպար
13 գիւղերով, խիստ լեռնային եւ խիտ անտառային շրջանները, որտեղ հարիւրամեակներ ապրել եւ արարել են մեր ղարադաղցի նախահայրերը»,- ասաց Նա-

ու վկայութիւններով: Այլ անձնապէս, իր
վրայ առնելով բազմաթիւ դժւարութիւններ եւ անցնելով վտանգ սպառնացող բազում արգելքներ, նպատակադրել է իր աչքով տեսնել, ու գրի առնել բոլոր այն վայրերի մանրամասները, որոնք ժամանակին թեմի պատմութեան մաս են կազմել:
Այսօր մենք մեզ շնորհաւորում ենք մեր
քաջարի առաջնորդի կատարած հիասքանչ աշխատանքի արդիւնքը տեսնելով»,-

հոգի ու ոգի է տւել: Երկարաշունչ եւ համբերատարութեամբ իրագործւած սոյն
պատկառելի գիրքը մեր ժողովրդի պատմութեան որոշ շրջանի կեանքի պատմութիւնն է եւ հետեւաբար լրացուցիչը՝ նաեւ
հայոց պատմութեան մի ժամանակահատւածին»: Սիփան Սրբազանը վեր հանելով Սրբազան Հօր կատարած պատմաբանասիրական աշխատանքը, շեշտում
էր ասելով. «Սոյն գրքի լոկ թղթատումը,
առաջին իսկ պահից, ակնբախ է դարձնում երախտարժան մի գործի հսկայածաւալ աշխատանքը՝ իր ուղեւորութիւններով, դժւարութիւններով, մարտահրաւէրներով ու մանաւանդ մանրամասն,
հարուստ եւ փրկւած տեղեկութիւններով»:
Ատրպատականին նւիրւած մատենաշարի Բ հատորի մասին հանգամանօրէն անդրադարձաւ Նայիրի Դիլանեանը:
Կենտրոնանալով Ղարադաղի վեց գաւառակների վրայ, բանախօսը հարազատօրէն ներկայացրեց հեղինակի ուսումնասիրական եւ դաշտային աշխատանքի
արդիւնք հանդիսացած հաստափոր գիրքը, ճոխացւած նորագոյն լուսանկարներով եւ արխիւային նիւթերի մատուցմամբ
եւ հնագոյն փաստաթղթերից վերցւած
թանկարժէք յուշերի պատկերներով.
«Սոյն գիրքը մի խոր հետազօտութիւն
է, որը դրւում է հայոց պատմութիւնը
հետազօտողների սեղանի վրայ: Ղարադաղի գաւառակների մասին գրութիւնները միայն այնտեղերը այցելելով գրի
առնւած տեղեկութիւնների: Իւրաքանչիւր գաւառակի եւ դրանց իւրաքանչիւր
գիւղի ներկայացումը կատարւել է նախ
եւ առաջ արխիւային նիւթերի, տեղանունների բառարանների եւ Ղարադաղի
մասին եղած գրականութեան, ժամանակի մամուլի եւ քարտէզների մանրակըրկիտ ուսումնասիրութեամբ, 1800-ականներից մինչեւ մեր օրերը: Գիրքը ինքնին

յիրի Դիլանեանը, նշելով, որ հայկական
հետքերը շատ քիչ են մնացել յիշեալ
շրջաններում, աւերակների տեսքով: Ակնարկելով գիւղանուններին, բանախօսը
ասաց, որ դրանք վերցւել են յիշեալ գիւղերի աշխարհագրական դիրքից, որոնք
այսօր թուրքերէնում նոյն իմաստը ունեն թարգմանաբար: Դիլանեանը գրքի
կարեւորութիւնը շեշտեց նաեւ այն առումով, որ այնտեղ պատմական հին գիւղերի մասին նոր յայտնաբերումներ են
կատարւել, որոնց մասին արխիւներում
իսկ տեղեկութիւններ չկան: Գիւղերում
բնակւող տեղացիների հետ զրոյցները
եւս բացառիկ երեւոյթներ համարեց բանախօսը, դրանց արժէքը բարձր գնահատելով: «Կենցաղային կեանքի մասին
գաղափար կազմելու օժանդակում է գըրքում տեղ գտած հայկական տների նկարագրականները»,- ասաց բանախօսը,
նաեւ խօսելով դրանց եւ եկեղեցիների ու
սրբավայրերի ճարտարապետական կառոյցի մասին, ինչպէս նաեւ գերեզմանատըների անյոյս իրավիճակին:
Նայիրի Դիլանեանը եզրափակելով
իր լայն ուսումնասիրութիւնը սոյն գրքի
ներկայացման համար, ասաց. «Այն ինչ
որ մեր թեմակալ առաջնորդն է կատարել մեր թեմի համար, երեւի պէտք է
արձանագրել ոսկէ տառերով, մնայուն
դարձնելու համար, որ այս թեմը իրենց
հովւական բարձր նախագահութիւնը
վայելելով, կարողացել է նաեւ վերակենդանանալ, իրենց հրատարակած գրքերի
միջոցով»:
Պատգամաւորական ժողովի Բ ատենապետ Սարինէ Մեջլումեանը յանուն ուրմիահայութեան շնորհաւորանքի
ուղերձ ընթերցեց, որտեղ յատկապէս
ասւում էր. «Այս թեմը իր փառաւոր
անցեալով, խելամիտ եւ գիտակից
(Շար. 6-րդ էջում)
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ԱՇՈՒՂ
ԳՐԻՇ ԴԱՒԹԵԱՆ

Պատանեկութիւնից ի վեր, երբ
ես լսում կամ կարդում էի, որ
«աշուղ» բառը պարսկերէնից հայերէնին անցած արաբական բառ է
 عاشق, որ սիրահար է նշանակում,
կասկածում էի։
Ես տեսել էի Նոր Ջուղայի Փերիա գաւառի Բոլորան գիւղի երկու աշուղներին, աշուղ Ռաթի, եւ
աշուղ Մինաս, որ երբեմն նոր Ջուղա էին գալիս, տնէտուն ման գալիս, նւագում, երգում, դրամ էին
վաստակում ու վերադառնում էին
Բոլորան։ Երկուսն էլ չունեւոր գիւղացիներ. աշուղ Մինասը կոյր էր,
ընկերով էր գալիս, որի թեւը բըռնած առաջնորդւելով շրջագայում
էր. երկուսն էլ հնամաշ ու կարկատանւած կեղտոտ հագուստներով։ Աշուղ Ռաթին, կաղ ոտքով,
համեմատաբար աւելի լաւ հագուստներով։ Երկուսն էլ իրենց երգերով ու չոնգուռներով իմ վրայ
սիրահարւած լինելու տպաւորութիւն չէին թողնում։ Մտապատկերային այդ հասկացողութեամբ,
«աշուղ» բառի ստուգաբանութեան
մասին կասկածը եւ անփութութիւնը մտքումս... Նոր Ջուղայից, Թեհրանից ու Լոնդոնից... Կալիֆորնիայի Գլենդէլ քաղաքը հասած, քաղաքային գրադարան այցելածս անգամներից մէկում պարսկերէն գըրքերի բաժինը գնացի։ Այնտեղ, գըրքերի շարքում տեսայ պարսիկ մտաւորական, լեզւաբան եւ բառարանագիր Ալի Աքբար Դեհխոդայի հըսկայածաւալ տասնհատորեայ բառարանը  لغت نامه دهخدا։ «Աշուղ»

բառը վերարթնացաւ մտքումս. սկսեցի փնտրել դրա ստուգաբանութիւնը։ ( عاشقաշեղ) բառը սիրահարն է, որ ոչ մի իմաստ ու կապակցութիւն չունի «աշուղ/գուսան»
բառի հետ։
Փնտրեցի ( آشوغաշուղ) բառը.
արաբերէն բառ է, որ պարսկերէնից է անցել հայերէնին. ածական
անուն, նշանակում է՝ թափթփւած,
գիսախռիւ, կեղտոտ մարդ... «Գուսան» բառի իմաստ չունի։
Աշուղ Մինասը եւ աշուղ Ռաթին

աչքերիս առաջ եկան։ Թէեւ նրանք
գիսախռիւ չէին, թաղիքէ եւ ծռմըռւած անմաքուր գլխարկ էին կրում,
եւ թափթփւած, հնամաշ, կեղտոտ
հագուստներով ու չուխաներով...
Իսկական աշուղներ...
Մեր բառարանագրութեան մէջ,
սկսած Ստեփան Մալխասեանից,
ուր էլ որ «աշուղ/  » آشوغբառի
ստուգաբանութիւնը կապւել է «աշեղ/
սիրահար/  » عاشقբառի հետ, պէտք
է ճշտել ու ազատւել գուսանների
սիրահարւածութիւնից։

Համերգ՝ նւիրւած
Լուսինէ Զաքարեանի 85-ամեակին

«panorama.am» - Կոմիտասի անւան կամերային երաժշտութեան
տանը յունիսի 26-ին կայացաւ
երգչուհի, Կոմիտասի, հայ հոգեւոր
երգերի ու տաղերի կատարող
Լուսինէ Զաքարեանի 85-ամեակին
նւիրւած համերգ։
Երեկոյի ընթացքում ելոյթ է
ունեցել «Հովեր» պետական կամերային երգչախումբը (խմբավար՝
ՀՀ արւեստի վաստակաւոր գործիչ
Սոնա Յովհաննիսեան), Հնագոյն
երաժշտութեան «Տաղարան» համոյթը (գեղարւեստական ղեկավար եւ դիրիժոր՝ ՀՀ մշակոյթի
վաստակաւոր գործիչ Սեդրակ Երկանեան), մենակատարներ՝ միջազգային մրցոյթների դափնեկիր Գալինա Ցոլակեան (սոպրանօ), Գայիանէ Ղամբարեան (սոպրանօ), Թերեզա Ոսկանեան (երգեհոն, կլաւեսին), Յովիկ Օգանեզով (թաւջութակ), Սոնա Ղամբարեան (դաշնա-

մուր), Մարգարիտ Սարգսեան (դաշնամուր), Լուսինէ Զաքարեանի անւան անւանական կրթաթոշակի
արժանացած ուսանողներ:
Լ. Զաքարեանը ծնւել է 1937 թ.
յունիսի 1-ին Ախալցխայում (Ջաւախք): 1952 թ.-ին իր ընտանիքի
հետ տեղափոխւել է Երեւան, որտեղ նա սկսել է երաժշտական
դպրոց յաճախել։ 1957 թ. ընդունւել է Երեւանի պետական կոնսերւատորիա, եւ շուտով նրա տաղանդը արդէն բացայայտ էր։
Ռուսախօս երգչուհին իր ուսումնարանի առաջին ուսուցչին`
Հրանտ Գէորգեանին, խնդրել է
թոյլ տալ իրեն երգել Մայր Տաճարի երգչախմբում: Մայեստրօն
խնդրանքը բաւարարելու համար
դիմել է Վազգէն Առաջին կաթողիկոսին, բայց Վեհափառի պատասխանը բացասական է եղել:
Այնուամենայնիւ, Հրանտ Գէորգեանը Կոմիտասի «Տէր Ողորմեա»-ի
բառերը ռուսերէն տառերով գրել
է, որպէսզի Լուսինէն կարողանայ
այն սովորել: Լուսինէի առաջին
ելոյթը Մայր Տաճարում մեծ անակընկալ է եղել կաթողիկոսի համար: Հիացած նորայայտ երգչուհու տաղանդով՝ նա պատւիրել է
անմիջապէս գրանցել Լուսինէին
երգչախմբում, որտեղ նա սպասաւորել է իր ողջ կեանքի ընթացքում: Լուսինէն, նախ ուսուցչի, այնուհետեւ ամուսնու՝ Խ. Պալեանի

ջանքերով սովորել է հայերէն եւ
գրաբար, եւ նւիրւել հայ հոգեւոր
երաժշտութեանը:
Նա կարողացել է անել այն, ինչ
երկար տարիներ թւում էր անհընար: Խորհրդային իշխանութեան
պայմաններում Լուսինէն կարողացել է եկեղեցու ներսում հնչող մեր
ազգային երաժշտութիւնը դուրս
բերել եկեղեցուց եւ դարձնել համաժողովրդական: Համերգներով
եղել է արտերկրում, որտեղ փառքով ներկայացրել է Կոմիտասին,
հայ ժողովրդական երգերը, տաղերը եւ շարականները: Պարբերաբար համերգներ է տւել հայազգի աշխարհահռչակ երգեհոնահար
Պերճ Ժամկոչեանի հետ:
Լուսինէի համար է կոմպոզի
տոր Ա. Բաբաջանեանը գրել իր
«Վոկալիզը»: Նրան բանաստեղծութիւններ են ձօնել Ս. Կապուտիկեանը, Վ. Դաւթեանը, Պ. Սեւակը,
այլազգի բանաստեղծներ: Շնորհիւ հոգեթով ձայնի, Լուսինէ Զաքարեանի
ձայնագրութիւնները
մտել են համաշխարհային երաժըշտութեան ձայնադարան:
Լ. Զաքարեանը մահացել է 55
տարեկան հասակում՝ 1992 թ. դեկտեմբերի 30-ին: Վազգէն Առաջին
Վեհափառը, ընդառաջելով երգչուհու վերջին ցանկութեանը, թոյլատրել էր, որ նրա դին հանգչի Սուրբ Գայիանէ եկեղեցու բակում:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա կաթողիկոսի
ընտրութեան եւ օծման
27-րդ տարեդարձը նշւեց
Ատրպատականի
հայոց թեմում

Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ – Կիրակի,
յունիսի 26-ին, Ատրպատականի
հայոց թեմի եկեղեցիներում մատուցւած սուրբ եւ անմահ պատարագի ընթացքում հանդիսաւորապէս նշւեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Նորին Սուրբ
Օծութիւն Տ. Տ. Արամ Ա Վեհափառ Հայրապետի կաթողիկոսական ընտրութեան եւ օծման 27-րդ
տարեդարձը, Հայրապետական յատուկ մաղթանքով։
Թաւրիզի Լիլաւա հայաշատ
թաղամասի Ս. Սարգիս եկեղեցում այս առիթով հանդիսաւոր
սուրբ պատարագ մատուցեց եւ իր
պատգամը յղեց Տ. Գրիգոր արք.
Չիֆթճեանը, առաջնորդ Ատրպատականի հայոց թեմի։
¬Տէրունական աղօթքից՝ «Հայր
Մեր»-ից առաջ, նախագահութեամբ
պատարագիչ Սրբազան Հօր, խորանի բեմում կատարւեց «Մաղթանք Հայրապետական»-ի արարողութիւնը: «Ուրախ լեր» շարականից յետոյ խորանին սպասարկում
էր Վարդան սրկ. Տէր-Մարտիրոսեանը:
Սրբազան Հայրը աղօթքների եւ
աւետարանական հատւածի ընթերցումը կատարեց եւ ապա տւեց
իր պատգամը: Օրւայ աւետարանական հատւածը մեկնաբանելուց
յետոյ վեր հանեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսական Ս. Աթոռի կարեւոր դերակատարութիւնը
մեր ազգի կեանքում, յատկապէս
սփիւռքեան պայմաններում:
Սրբազան Հայրը վերլուծական
անդրադարձ կատարեց մեր ազգի
եւ հայրենիքի կեանքի ճգնաժամին, որտեղ եկեղեցին իր կարեւոր
խօսքը եւ դերակատարութիւնը
ունի. «Բոլորիս ծանօթ են մեր ազգային իրավիճակի տարբեր կացութիւնները, որոնք մտահոգութիւն են
իւրաքանչիւր հայի համար, լինի
այն Հայաստանում թէ Սփիւռքում:
Մեր անձնական մտահոգութիւններից բացի, մենք ունենք մեր

հաւաքական մտահոգութիւնները,
եւ չենք կարող անտարբեր մնալ
դրանց նկատմամբ: Դրանք մեր
հայրենիքի սահմանների, մեր ազգային արժանապատւութեան, մեր
նահատակների ընտանիքների,
ինչպէս նաեւ մեր վիրաւոր կամ
հաշմանդամ զաւակների իրավիճակն է: Եթէ իբրեւ սովորական
հայեր նման մտահոգութիւններ ունենք, հապա ինչքա՛ն աւելի մտահոգւում են մեր եկեղեցու եւ ազգի
ղեկավարները նման դժւարութիւնների դիմաց կանգնած, երբ մեր
ազգային բեռը իրենց ուսերին առած, լուծումներ են որոնում դըժւարութիւններին: Վեհափառ Հայրապետը այդ անձնաւորութիւններից է, որ ցերեկ ու գիշեր տագնապում է մեր հաւաքական կեանքի խնդիրներով: Առաւել եւս, Միջին Արեւելքում եւ յատկապէս Լիբանանում ստեղծւած տնտեսական տագնապը նոր մարտահրաւէրների առջեւ կանգնեցրեց Նորին Սրբութեան, որը իր տոկուն
նկարագրով եւ անյաղթահարելի
կամքով պայքարում է, անդրանցնելու համար փորձութեան այս
ալիքը»,- ասաց Սրբազան Հայրը,
երկար ու քաջառողջ կեանք մաղթելով Նորին Սրբութեան:
Արարողութեանաւարտիներգւեց «Կիլիկիա»-ն, որին միացաւ
նաեւ ներկայ ժողովուրդը:
Ուրմիայի Ս. Ստեփանոս եկեղեցում եւս, սուրբ պատարագի ընթացքում տեղի ունեցաւ նոյն «Մաղթանք»-ը: Օրւայ պատարագիչ՝ հոգեւոր հովիւ Տ. Մարտիրոս քհնյ.
Ղուկասեանը կատարեց այն, նոյն
առիթով խօսելով յաւուր պատշաճի քարոզ:
Ատրպատականի հայաշատ զոյգ
քաղաքների եկեղեցիներում տեղի
ունեցած սոյն արարողութիւնների
ընթացքում հաւատացեալները աղօթեցին Նորին Սրբութեան կենաց
առողջութեան եւ ընդերկար բազմաբեղուն գահակալութեան համար:

ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆ

Ստուգաբանութիւն

ԷՋ 6 - ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 29 ՅՈՒՆԻՍԻ 2022
«Նիկոլ...
(Շար. 3-րդ էջից)

է յոյսի ճանապարհ, կեանքի ճանապարհ,
փրկութեան եւ յաղթանակի ճանապարհ, փակեն այդ ճանապարհը, մեզ տանեն, այսպէս
կոչւած՝ այլընտրանքային ճանապարհով՝ ժամանակաւոր, որն անցնելու է Ադրբեջանի տարածքով, եւ ցանկացած պահի Ադրբեջանը
փակելու է նաեւ այդ ճանապարհը, եւ մենք
կորցնենք կապն Արցախի հետ...»։
Էդգար Ղազարեանը շեշտեց 2020 թւականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ համաձայնագրի
6-րդ կէտի պարբերութիւններց մէկը, որտեղ
յստակ նշւած է՝ «Կողմերի համաձայնութեամբ
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան միջեւ կապն ապահովելու համար
առաջիկայ 3 տարիների ընթացքում պէտք
է հաստատւի Լաչինի միջանցքի երկայնքով
նոր երթուղու կառուցման նախագիծ, որից
յետոյ ռուսական խաղաղապահ զօրակազմը
կը վերատեղակայւի այդ երթուղին պաշտպանելու համար»։
Ղազարեանն ասաց, որ նոր ճանապարհի
հիմքում դնում են հէնց այս դրոյթը, բայց
այնտեղ կայ մի կարեւոր հանգամանք.
«Նախ ասում է՝ կողմերի համաձայնութեամբ, այսինքն՝ եթէ կողմերից մէկը Հայաստանն է, եւ ինքը համաձայնութիւն չի տալիս
նոր ճանապարհի նախագծին, այդ նախագիծը
չի կայանում, եւ շարունակում է գործել այն
ճանապարհը, այն միջանցքը, որն ի սկզբանէ
հաստատւել է։ Իսկ եթէ հիմա այդ ճանապարհը
կառուցում են եւ մտածում են այնտեղ տեղափոխւելու մասին, նշանակում է՝ ե՛ւ Նիկոլ
Փաշինեանը ե՛ւ Նիկոլ Յարութիւնեանը (ԱՀ
նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանը.- Է.Ղ.)
տւել են իրենց համաձայնութիւնը՝ դուրս գալ
Լաչինի միջանցքից։
Ո՞րն է ամենավտանգաւոր կէտը։ Նոյեմբերի
9-ի 6-րդ կէտի միւս պարբերութիւնն ասում է՝
«Ադրբեջանի Հանրապետութիւնը երաշխաւորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների՝ տրանսպորտային եւ բեռնատար միջոցների երթեւեկութեան անվտանգութիւնը
2 ուղղութիւններով։ Այսինքն՝ իր պարտաւորութիւնները վերաբերում են միայն Լաչինի
միջանցքին, այլ ոչ թէ Լաչինի միջանցքից
դուրս այլ ճանապարհներին։ Հետեւաբար՝

Գրիգոր...

այդ ճանապարհների վրայ ինքը որեւէ երաշխիքներ չի կարող տալ, բացի նրանից, որ չի
կարող տալ, ինքն իրաւունքներ է ունենալու
դրա նկատմամբ...
Այդ ճանապարհն ադրբեջանցիները կառուցում են ոչ թէ շրջանցող ճանապարհ Լաչինի համար, այլ իրենք իրենց համար ճանապարհ, որպէսզի յետոյ այդ ճանապարհով՝ Սիւնիքի տարածքով, գնան Նախիջեւան։
Հիմա երեք փոխվարչապետներ այդ հարցն
են քննարկում, թէ ինչ երթուղիներով պէտք է
անցնեն ավտոմոբիլային ճանապարհները,
որոնք Ադրբեջանի արեւմտեան շրջանները
պէտք է կապեն Նախիջեւանի հետ...
Երկաթուղու տեղն անփոփոխելի է, դա
Մեղրին է, այնտեղով է անցնելու երկաթուղին, իսկ աւտոմոբիլային ճանապարհների
աշխարհագրօրէն ռէալ 2 հնարաւորութիւն
կայ։ Մէկը՝ Քարվաճառով, Ջերմուկով, Խնձորուտ, Նախիջեւան, երկրորդը հէնց այս ճանապարհն է՝ Ղարաբաղի հարաւային հատւածով, Կոռնիձորով, Սիսիանի տարածքով
գնալ դէպի Նախիջեւան։
Ծրագրի փրկութեան միայն մի ձեւ գոյութիւն ունի, որ Հայաստանը հրաժարւի այդ
երկրորդ ճանապարհի գաղափարն ընդհանրապէս քննարկելուց եւ շարունակի պահպանել գոյութիւն ունեցող ճանապարհը, որովհետեւ դա Հայաստանն Արցախի հետ
կապող միակ թելն է...»։
Էդգար Ղազարեանի կարծիքով՝ իր բարձրաձայնած վտանգները կարող են իրականանալ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին.
«Եթէ իրենք յուլիսի 1-ին այնտեղ դնեն
ադրբեջանական դրօշ, մի հատ պիկապ, ուղղակի ցոյց տան, որ իրենք արդէն Բերձոր
քաղաքում են, ինչը պատճառ կը հանդիսանայ Բերձոր քաղաքը հայաթափելու համար։
Եթէ սեպտեմբերին այդ ճանապարհն ասֆալտ անեն, այնքան, որ երթեւեկելի լինի,
Բերձորի ճանապարհը միանգամից փակւելու է, ռուսները վերադասաւորւելու են նոր
ճանապարհին, այնտեղ կը մնայ լրիւ անպաշտպան. այսինքը՝ Լաչինի միջանցք հասկացութիւնն արանքից դուրս է գալիս...
Իմ կարծիքով՝ Նիկոլ Փաշինեանի ամենամեծ երազանքն է, որ լոյսը բացւի, իմանայ՝ ղարաբաղցիները Ղարաբաղից փախել
են...»:

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 127 (24135)
«Փաշինեանը...
(Շար. 3-րդ էջից)

պատկերը։ Մենք պետութեան արժանի կը
լինենք միայն այն ժամանակ, երբ ուժը կը
համախմբի բոլորիս։ Հարկաւոր է մեռնել
յանուն նպատակի, ինչպէս իռլանդացիները։
Փաշինեանը դաւադրաբար վաճառելու է
հնարաւոր ամէն ինչ, ցինիկաբար ասելու է՝
Զանգեզուրը մեր ինչի՞ն է պէտք, դա էլ տանք։
Իսկ ժողովուրդը չի գիտակցում դա, դարձել
է անբարբառ։ Ես գիտեմ, թէ ինչպէս է պէտք
լուծել հարցերը, բայց դա հայրենասէրի
ճանապարհ չէ։ Ասում են՝ սրանց ոչնչացրէք։
Քենեդուն էլ սպանեցին, սրանք ո՞վ են,
բայց ես ոչ թէ աթոռ, այլ պետութիւն եմ
ուզում։ Նման լուծման գնալու դէպքում
արտաքին ուժերի ձեռքին խաղալիք ենք
դառնալու, եւ եթէ իշխանութիւնն արիւնով
վերցնես, այդպէս էլ պիտի պահես։ Այս
իշխանութիւնը չգիտի՝ ինչ է ուզում,
պատահաբար է յայտնւել այդտեղ»,- ասաց
ազատամարտիկը։
«Երբ Եմէլեան Պուգաչովը ժամանակին
Ռուսաստանում ինքնակալութեան դէմ ապըստամբում էր, նրան թուրքերն էին օգնում։ Սրանց մի մասին դարձեալ թուրքերն
են վարձատրում։ Կա՛մ լրտես են, կա՛մ անմեղսունակ, հայրենիքը յանձնում են, պէտք
է մի քանիսին մահակի տակ տալ, որ
խելքը գլուխը հաւաքեն։ Այս խճճւած վիճակին լուծում չեմ տեսնում, եթէ այսպէս
շարունակւի, Հայաստանը կը դառնայ կլանային երկիր, այդկերպ ոչ միայն Արցախը,
այլեւ Սիւնիքն էլ կը տանք, Երեւանն էլ
հարցականի տակ կը դրւի։ Մենք չենք կարողանում դաւաճանին պատժել, նրա ձեռքը բռնել, իսկ թշնամին էլ լկտիանում է։ Ցաւօք, հասարակութեան այն շերտը, որը դէմ
կը կանգնէր նրան, փոքր է։ Հասարակութեան
պաշտպանական շերտը քայքայւել է, հարցի
լուծումը մնացել է անհատների եւ փոքր
խմբերի վրայ։ Քննիչ յանձնաժողովն էլ անգործութեան է մատնւած, եթէ գործի էլ, ոչ մի
արդիւնք չենք ունենայ, մէկի վրայ մեղքը կը

բարդեն եւ գործը կը փակեն։ Մեր հայրենիքը
սարսափելի ծանր հիւանդ է, նրան ոչ թէ
թերապեւտիկ բուժում, այլ անդամահատում
է ցուցւած»,- նշեց Մանուէլ Եղիազարեանը։
Ռազմական գործչի կարծիքով՝ այսօր արդէն սկսել են ազգային հերոսների արձանները պղծել, քանի որ հայրենիքը պատառպատառ տրւում է թշնամուն. «Եթէ այսպէս
շարունակւի, Հայաստանի յաջորդ նախագահը կարող է ադրբեջանցի լինել։ Ո՞ւր են ազատամարտի հրամանատարները, դուք սա՞
էիք։ Ամէն ինչ անում են՝ հայ տղամարդու
պատիւը ստորացնելու համար։ Սփիւռքի
հայ կանայք ասում են՝ ամաչում ենք, երբ
դրսում ադրբեջանցու ենք տեսնում։ Սրանք
ամէն ինչ անում են, յանձնւում են Ադրբեջանին եւ կատարում են Թուրքիայի հրահանգները։ Հայրենիքն այս վիճակի մէջ է,
գողացել են երեխաների ճակատագիրը, վաղւայ օրն անորոշ է։ Ես միշտ ներկայ եմ
Ազատութեան հրապարակում՝ որպէս պատւախնդիր հայ։ Մենք չենք կարող ստամոքսի
համար ապրել, ամօթ է։ 44-օրեայ պատերազմը մեծ դաւ էր, Փաշինեանն ու Ալիեւն
իրար մէջ հարցեր լուծեցին»:
«Մեր քաղաքական գործիչներն իրականում վարժապետներ են։ Սարդարապատի
ճակատամարտում Եղեռնից մազապուրծ
հայ ժողովուրդն իրօք կռւեց, բայց Բաթումում պայմանագիր ստորագրւեց։ Ո՞վ թոյլ
չտւեց թուրքական միջանցքի բացումը Զանգեզուրում՝ Նժդեհը։ Սրանք կիսամեռած Ադըրբեջանի դէմ չեն կարողանում կանգնել։
Ջրականում հակառակորդի դէմ բաց դաշտում էինք, անգամ նռնականետ չունէինք,
ԱԹՍ-ների դէմ բոլորին անպաշտպան կանգընեցրել էին ու խուճապ էին տարածում։
Միտումնաւոր յանձնում էին Արցախը։ Մենք
պարտութիւն չենք կրել, մեր թեւերը կապել
էին։ Եթէ բոլորը փախել են, բա 5000 զոհն
ու 10 հազար վիրաւորն ովքե՞ր էին։ Եթէ
համաշխարհային վիճակը վերահսկողութիւնից դուրս գայ, մենք կարող ենք շահել եւ
մեր կամքից անկախ իրավիճակ փոխել»,ամփոփեց Մանուէլ Եղիազարեանը:

Առաջնորդի գլխաւորութեամբ պիտի յաջողի հասնել իր արժանավայել վերելքներին», ասաց նա, նորանոր յաջողութիւններ մաղթելով Սրբազան Հօրը,
նրա աստւածահաճոյ առաքելութեան ճամբի վրայ:
Շնորհաւորանքի յատուկ խօսքով ելոյթ ունեցաւ
Իրանի Հայկական եկեղեցիների պահպանման պետական հիմնարկութեան տնօրէն դոկտ. Շերլի Աւետեանը, վկայելով այն նւիրեալ աշխատանքին, որը
ոչ միայն սիրայօժար, այլեւ մեր պատմական ժառանգութեանց հանդէպ ունեցած իւրայատուկ սիրով կատարում է Սրբազան Հայրը: Նա յատկապէս
ասաց. «Սրբազան Հօր Ատրպատականի նւիրւած
երկու հատորները, ինչու չէ նաեւ բարոյագիտական թեմաներով գրքերը իմ աշխատանքի ընթացքին ինձ լինում են ուղեկից: Գիտահետազօտական
հսկայական աշխատանք է այս նոր գիրքը, որը
նաեւ հոգեբանական ազդեցութիւն է ունենում հայ
մարդու հայրենասիրութեան վրայ»,- ասաց Շերլի
Աւետեանը, խնդրելով սրբազանից, որ ինչպէս անցեալում, նոյնպէս եւ ապագային միշտ զօրավիգ
լինեն իր եւ իր աշխատակիցների աշխատանքին:

յայտւեց Սրբազան Հօր անձի եւ նւիրեալ ծառայութեան: Նոյնպէս յուշանւէրներ յանձնեցին ազգային բարերարներ՝ Էդիկ Մեջլումեանը, Էլպիս Գասպարեանը, ՀՕՄ-ի Թաւրիզի մասնաճիւղի ներկայացուցիչ Քարմէն Աբրահամեանը, Հ.Մ.Ա.Կ.-ի Թաւրիզի մասնաճիւղի վարչութեան նախագահ Նժդիկ
Աբրահամեանը, «Ալիք» հաստատութեան Թաւրիզի
մասնաճիւղի ներկայացուցիչ՝ Արմոնդ Բադալեանը,
«Տաթեւ» պարախմբի ներկայացուցիչ՝ Մարիա Գասպարեանը, դոկտ. Շերլի Աւետեանը եւ Սեդա Ֆարմանեանը:
Գեղարւեստական յագեցնող ծրագիր գործադըրւեց, որի ընթացքում երգերով ելոյթ ունեցան Վարդան
Սարգսեանը եւ Ռեբեկա Սարգսեանը, երգեհոնի
ընկերակցութեամբ Կարէն Սարգսեանի: Վահագն
Դաւթեանից երկու հատւածներով ասմունք ներկայացրեց Արսինէ Ենովքեանը, իսկ երրորդ հատւածը ասմունքեց Նայիրի Դիլանեանը: ՀՕՄ-ի Թաւրիզի մասնաճիւղի «Տաթեւ» պարախումբը, ղեկավարութեամբ պարուսոյց Կարինէ Մանուչերեանի, աղջըկանց առանձին եւ ամբողջ խմբի թնդացնող «Կակաչ» եւ «Եռագոյն» պարերով ելոյթ ունեցաւ, ներշընչելով բոլոր հանդիսականներին, իսկ անւանի
երաժիշտ գիթառահար Սեւան Գասպարեանը,
մատների մոգական հպումներով նւագեց իր իսկ

հրատարակութեան մեկենասութիւնը»,- ասաց Սըրբազան Հայրը շեշտելով, որ շա՜տ հեղինակների
գրքեր անտիպ մնացել են նրանց դարակներում, իսկ
նրանց մահից յետոյ արխիւներում հանգրւանել: Նա
շեշտեց, որ ինքը բախտաւոր է, իր կենդանութեան
օրօք հրատարակւած տեսնել իր աչքերի լոյսը
խլած աշխատութիւնները: Հեղինակ Սրբազան Հայրը չմոռացաւ շնորհակալութիւն յայտնել այն անհատներին, որոնք ընկերակցել էին իրեն սոյն
վտանգալից ճանապարհորդութիւնների ընթացքում, նրանց շարքում՝ Արթուր Գէորգեանին, Գագիկ
Յարութիւնեանին, Ռազմիկ Օրդուխանեանին, Ռազմիկ Խալաֆեանին, Դաւիթ Աբդիշոյեանին, որոնք
ի գին ամէն զոհողութեան փոխն ի փոխ եւ երբեմն միշտ ներկայ էին եղել իր կողքին, չմոռանալով նրանց, ովքեր օժանդակել էին գրքի հրատարակման աշխատանքներին՝ իր եղբօրը՝ Իշխան Չիֆթճեանին, տէր եւ տիկին Համլետ եւ Ռիտա Նազարբէգեաններին: Վերջապէս նա իր որդիական շնորհակալութիւնը յայտնեց իր մօրը՝
Շուշանին, որ սոյն աշխատանքի վտանգալից ճանապարհորդութիւնների յաջող ընթացման համար ծնրադիր աղօթել էր, մինչեւ Ղարադաղից իր
վերադարձը, վաղ առաւօտեան ժամերին:
Սրբազան Հայրը անդրադառնալով թեմի ժա-

բացի, թիրախաւորում է մեր պատմութիւնը եւ դրա
շօշափելի գանձերը՝ խաչքար, եկեղեցի, գերեզմանատուն:
Ատրպատականի այս լայնատարած թեմում,
երբ մէկ ծայրից միւս, եթէ հեշտութեամբ կարողանանք գնալ տաս ժամ մեքենայի ճանապարհ
է, մենք չենք կարող ամէն տեղ լինել, երբ այնքան ընդհանրացած են գանձախուզութեան կործա-նարար աշխատանքները: Սակայն, նման հրատարակութիւններով մենք կարող ենք փրկել մեր պատմութիւնը, անհերքելի փաստ դնելով աշխարհի
պատմաբանների եւ քաղաքագէտների ձեռքերում:
Գիրով, թուղթով, լուսանկարով փրկենք մեր
ժառանգութիւնը»,- ասաց Սրբազան Հայրը:
Իր խօսքի վերջում նա ասաց. «Սոյն մատենաշարը իմ կտակն է լինելու ո՛չ միայն Ատրպատականի հայոց թեմին, այլեւ ամբողջ հայոց պատմութեան: Դա ոչինչ է, բաղդատած այն անձերի
կատարած աշխատանքին, որոնք եկել են ու
անցել, իսկ ես փոշեհատիկ իսկ չեմ, որ արժանի
լինեմ Ատրպատականի այս անգին գանձերի
վրայ նստելու: Սակայն իմ կարողութեան ներած
զչափով շարունակելու եմ Գ հատորի աշխատանքը,
աւարտին հասցնելու համար մատենաշարի համար նկատի առնւած գրքերը, եւ ամբողջացնելու մեր

Շնորհանդէսի տպաւորիչ մասերից հանդիսացաւ սահիկների ցուցադրումը, երաժիշտ Սեւան
Գասպարեանի միջոցով «Կեանք ու կռիւ» երգի
զգայացունց ներդաշնակւած երաժշտութեան ուղեկցութեամբ: Լուսանկարները ներկայացնում էին Ղարադաղի գիւղերում մնացած յուշարձաններ եւ բացատրում էին այն դժւարին գործը, որը Ղարադաղում իր աւարտին էր հասցրել Սրբազան Հայրը:
Հանդիսութեան երկրորդ բաժնում եղան նաեւ
շնորհաւորական այլ ուղերձների ընթերցումներ
Նայիրի Դիլանեանի միջոցով, որոնք յղւել էին՝
ՀՕՄ-ի Թաւրիզի մասանճիւղ, Հ.Մ.Ա.Կ.-ի Թաւրիզի մասանաճիւղ, Թաւրիզի Հայ Համալսարանականների միութիւն, «Ռոստոմ-Գասպար» գրադարան, «ԱԿՈՒՆՔ» եւ ՀՕՄ-ի «ՏԱԹԵՒ» պարային
համոյթների գեղարւեստական ղեկավար-բեմադըրիչ՝ Կարինէ Մանուչերեանի կողմից: Նոյն առիթով
եղաւ նաեւ յուշանւէրների յանձնում թեմակալ առաջնորդին, առ ի յուշ սոյն բացառիկ օրւան: Յուշանւէրներ յանձնեց Թեմական խորհուրդը՝ ձեռամբ
Հենրիկ Աբրահամեանի, որը այս առիթով արտա-

ներդաշնակած հայրենասիրական նւագները, հմայելով ներկաներին:
Սրբազան Հայրը սրտի խօսքը ասելու հրաւիրւելով, խորապէս յուզւած բովանդակալից ծրագրի
համաչափ կշռոյթից եւ սիրազեղ մատուցումից,
փառք ու գոհութիւն վերառաքեց առ Աստւած, որ
իրեն տւել է ուժ ու կարողութիւն, սոյն գործը ի
կատար ածելու: Սրբազան Հայրը բարձր գնահատեց բոլորի ներկայութիւնը, ազգային իշխանութեան հովանաւորութիւնը, «Ալիք» հաստատութեան
կազմակերպչական աշխատանքը, եւ իւրաքանչիւր
ելոյթ ունեցողի պատրաստակամութիւնը: Նա եղբայրական սիրով իր երախտիքը յայտնեց քոյր թեմերի առաջնորդ Սրբազաններին, նրանց անկեղծ
ու սիրալիր խօսքերի համար, իր աշխատանքին
առնչւած: Երախտիքի յատուկ խօսքով, Սրբազան
Հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց գրքի մեկենաս՝
ազգային բարերար տէր եւ տիկին Համազասպ եւ
Սեդա Ոսկանեաններին, «որոնք առաջին հատորի
մեկենասները լինելուց յետոյ, նոյն նւիրումով եւ սիրով յանձն առին այս երկրորդ հատորի ծախսալից

մանակակից պատմութեան ընթացքում, նոյնպէս
իրենց ներդրումը ունեցած նւիրեալներին, յատկապէս ասաց. «Այս պահին անուններ են տողանցում մտքումս, որոնք ինչքա՜ն նեղութիւն են քաշել
մեր թեմի հայկական հետքերը ուսումնասիրելու
եւ պահպանելու գործում. Ներսէս արք. ՄելիքԹանգեան, դոկտ. Արմէն Հախնազարեան, գնդ.
Էմիլ Յակոբեան, որոնց հոգին այսօր առաւել լոյս է
զգենում անդենականում, տեսնելով իրենց գործի
շարունակութիւնը: Դրանցից բացի կան նաեւ այս
կեանքում դեռեւս ճիգ ու ջանք չխնայող անձեր,
ինչպէս Ճարտարապետ Վարուժան Առաքելեանը
եւ դրանց ամենանորագոյնը՝ դոկտ. Շերլի Աւետեանը, որոնք ամէն գնով պատնէշի վրայ են կանգընած մեր պատմական սրբավայրերը պահպանելու գործում: Իրօք երախտապարտ պիտի լինենք
բոլորին, որոնք հայի պատմութիւնը խնամում են
իրենց աչքի բիբի նման»,- ասաց Սրբազան Հայրը,
յաւելելով, որ մեր ազգի հակառակորդները միշտ
փորձել են մեր պատմութիւնը սրբել աշխարհի
երեսից. «Թշնամին մեզ ֆիզիկապէս կոտորելուց

թեմի բոլոր շրջանների ուսումնասիրութիւնը»,- եզրակացրեց Սրբազան Հայրը:
Աւարտին տեղի ունեցաւ գինեձօն, երբ Սրբազան
Հայրը իր կողքին ունենալով ազգային իշխանութեան
ներկայացուցիչներին, ազգային բարերարներ՝ Էդիկ
Մեջլումեանին, Էլպիս Գասպարեանին, եւ գրքի մեկենաս Համազասպ եւ Սեդա Ոսկանեանների անձնական ներկայացուցիչ Ալէն Սայեադեանին, Թեմական խորհրդի ատենապետ Գագիկ Ջորջեանին,
Պատգամաւորական ժողովի Ա ատենադպիր Անահիտ Յակոբեանին եւ «Ալիք» հաստատութեան ներկայացուցիչ Արմոնդ Բադալեանին, օրհնութեան գինին լցրեց գրքի օրինակին վրայ: Գինեձօնի ոգեշնչող
արարողութեան ընթացքին լսւեց «Կիլիկիա» մաղթերգը, Տ. Մարտիրոս քհնյ. Ղուկասեանի կատարմամբ
եւ Սեւան Գասպարեանի ներդաշնակմամբ, գիթառի
բազմաձայն նւագով:
«Պահպանիչ» աղօթքով փակւեց շնորհանդէսի
տպաւորիչ ծրագիրը, որի ազդեցիկ տպաւորութեան
տակ ընդերկար մնալու է իւրաքանչիւր հանդիսական:

(Շար. 4-րդ էջից)
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ԷՋ 8 - ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 29 ՅՈՒՆԻՍԻ 2022

«Մատենադարանի....

Բայդէնը....

(Շար. 1-ին էջից)

(Շար. 1-ին էջից)

փոխատենապետ Վահէ Թարոյեանը, իսկ
եզրափակիչ խօսքով Թեհրանի հայոց թեմի
առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանը: Իր
ելոյթի ընթացքում Սրբազան Հայրը կարեւորելով կատարւած աշխատանքը եւ բարձր
գնահատելով հեղինակին, գիրքը բացայայտ
օրինակը համարեց Իրան-Հայաստան մշակութային եւ պատմական սերտ կապերի եւ կարեւորեց Իրանում հայկական կոթողների նկատմամբ Իրանի կառավարութեան անվերապահ
ուշադրութիւնը, ընդգծելով, որ թէ՛ արեւմտեան
Հայաստանում, եւ թէ՛ այսօր Արցախում ցաւօք
թուրքերն ու ադրբեջանցիները աւերում են
հայկական կոթողները: Սրբազան Հայրը գնահատանքով անդրադարձաւ
Իրանի նման
բարեացակամ մօտեցման մասին եւ հրատարակւած գիրքը համարեց երկու ժողովրդի
հոգեկան, մշակութային, մտաւորական կապը
եւ գովեստով անդրադարձաւ գրքի հեղինակ
Իւետ Թաջարեանի մասին:

նաեւ՝ սպառնալ Լեռնային Ղարաբաղի հազարաւոր անմեղ քաղաքացիներին, ովքեր ապրում են նոր յարձակման եւ ներխուժման
ենթարկւելու վտանգի մէջ: Ոչ մի պարագայում
ԱՄՆ-ն չպէտք է ռազմական աջակցութիւն
տրամադրի նման վարչակարգին, դա ոչ
միայն դէմ է մեր ժողովրդի հիմնական ժողովրդավարական արժէքներին, այլեւ կարող է
քաջալերել Ալիեւի ռեժիմին՝ շարունակել սադրիչ գործողութիւններն ընդդէմ հայերի: Նախագահ Բայդէնը չպէտք է շրջանցէր 907-րդ
լրացումը»,- նշել է Շիֆը:
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Էրդողանն ասել է,
որ ԱՄՆ-ը ուշացնում է
F-16-երի
մատակարարումները
Թուրքիայի
ՌՕՈւ-ի համար

«news.am» - Թուրքիայի նախագահ Ռեջեբ Թայիբ
Էրդողանը յայտարարել է, որ Միացեալ Նահանգներն ուշացնում է F-16 կործանիչների մատակարարումը Թուրքիայի ՌՕՈւ-ի համար։
«Այդ հարցը դեռ սեղանին է»,- ասել է Էրդողանը
ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին մասնակցելու համար Մադրիդ մեկնելուց առաջ տւած մամուլի
ասուլիսում։
F-16 կործանիչների ձեռքբերումը թուրքական
ռազմական աւիացիայի համար շարունակում է
քննարկւել ԱՄՆ Կոնգրեսում, յայտի գումարը 400
մլն. դոլար է։ Կործանիչների մատակարարման
ուշացումը կապւած է այն բանի հետ, որ Էրդողանը
հրաժարւում է խզել С-400 զենիթահրթիռային
համալիրների մատակարարման պայմանագիրը
Ռուսաստանի հետ։

