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«Axios».

Վիեննայի
բանակցութիւնները
վերսկսւում են այսօր

«ԱԼԻՔ» - Այսօր, հինգշաբթի, Վիեննայում ԲԱՐՋԱՄ-ի վերակենդանացման շուրջ բանակցութիւնների
սեղան են վերադառնում կողմերն
այս մասին վկայակոչելով ամերիկացի պաշտօնեային տեղեկացրել է
«ԱՔՍԻՒՍ» լրատւական կայքը,- հաղորդել է ԻՍՆԱ-ն:
Աղբիւրը յաւելել է, որ ամերիկացի դիւանագէտը նշել է. «Մենք
փոքր ակնկալիքներով ենք վերադառնում Վիեննա, բայց բարեխըղճօրէն կանենք հնարաւորը»:
ԱԳՆ խօսնակ Նասեր Քանանին
երէկ նշել էր, որ Իրանի բանակցային թիմը մեկնել է Վիեննա՝ շարունակելու բանակցութիւնները Իրանի
դէմ պատժամիջոցների վերացման
շուրջ։
Նասեր Քանանին նոյն առնչութեամբ յայտնել էր, որ Թեհրանի
դէմ անարդար պատժամիջոցների
չեղարկման քաղաքականութեան
շրջանակում մի քանի ժամից Վիեննա
կը մեկնի Իրանի Իսլ. Հանրապետութեան բանակցային թիմը՝ գլխաւորութեամբ Ալի Բաղերիի:
Քանանիի ասութեամբ՝ բանակցութիւնների այս փուլում, որը
նախկինի պէս անց է կացւելու Եւրոմիութեան համակարգմամբ, քննարկւելու է կողմերի ներկայացրած գաղափարներն, այդ թւում՝ Իրանի ներկայացրած ելքերը, որոնք այս շաբաթ
են ներկայացւել միւս կողմին:
ԱԳՆ խօսնակը, վերստին ընդգըծելով Իրանի Իսլ. Հանրապետութեան վճռականութիւնը՝ հասնելու
Իրանի ժողովրդի իրաւունքներն ու
շահերը երաշխաւորող կայուն համաձայնութեանը, յոյս յայտնեց, որ
կողմերը կը կարգաւորեն իրավիճակը՝ ընդունելով անհրաժեշտ որոշումներ երկխօսութիւնների արդիւնաւէտ առաջընթացի համար եւ
լրջօրէն կենտրոնանալու են մնացած
հարցերի լուծման վրայ:
Աղբիւրը նշել է նաեւ, որ ժամեր
առաջ Վիեննա է մեկնել նաեւ
Վիեննայի բանակցութիւններում Եւրոմիութեան ներկայացուցիչ Էնրիկէ
Մորան, ով «Twitter»-ի իր էջում
գրառում է տեղադրել. «Վիեննայի
Ճանապարհին բանակցութիւններն
արդիւնքի հասցնելու յոյսերով (համակարգող Ջոզէֆ Բորէլի կողմից
ներկայացւած տեքստի հիման վրայ»):
Ես երախտապարտ եմ Աւստրիայի
իշխանութիւններին»:
Վիեննայի բանակցութիւնների
վերսկսման լուրը յայտնւեց այն
բանից յետոյ, երբ Ջոզէպ Բորէլը մի
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Արցախի ԱԳՆ-ն կոչ է
անում միջազգային
հանրութեանը հասցէական
որակաւորում տալ Ադրբեջանի
գործողութիւններին
Յայտարարութիւն

Արցախի Հանրապետութեան Արտաքին գործերին նախարարութիւնը
խստիւ դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից վերջին օրերին Արցախի
նկատմամբ ագրեսիւ գործողութիւնների նոր ալիքը եւ այն որակում որպէս
հայատեացութեան դրսեւորում, տարածաշրջանում խաղաղութեան ու
կայունութեան խախտման, ինչպէս
նաեւ խաղաղապահ առաքելութեան
վարկաբեկման հերթական բիրտ փորձ։
ԱԳՆ տարածած յայտարարութեան
մէջ նաեւ ասւում է. «ԱՀ ԱԳՆ-ն կոչ է
անում միջազգային հանրութեանը
հասցէական որակաւորում տալ

Մի՛ հարցրէք՝ ընդդիմութիւնը ո՞ւր է.
ընդդիմութիւնն իր տեղում է, պատրաստ
եղէ՛ք ցանկացած սցենարի
հետ, որը շուրջօրեայ աշխատանք է
իրականացնում միջազգային գործընկերների հետ:
Ցաւօք, իրականութիւն են դառնում
մեր վատթարագոյն կանխատեսումներն
ու նախազգուշացումները:
Դաւադիր պայմանաւորւածութեան
արդիւնքում ընթանում է Արցախի ամբողջական զինաթափման, Հայաստանի
(Շար. 10-րդ էջում)

Բողոքի ակցիա ԱԳՆ դիմաց՝ ընդդէմ
սփիւռքահայերի Հայաստան մուտքի արգելք
«arfd.am» - Օգոստոսի 3-ին Արտաքին գործերի
նախարարութեան դիմաց տեղի ունեցաւ բողոքի
ակցիա՝ «Ընդդէմ սփիւռքահայերի Հայաստան
մուտք գործելու ապօրինի արգելքի»։
Մասնակիցների ձեռքին կային հայերէն եւ
անգլերէն գրութիւններով պաստառներ։
ԱԳՆ շէնքի մօտ կենտրոնացւած էին մեծաքանակ ոստիկանական ուժեր։
Հայրենիք-Սփիւռք յարաբերութիւններում սեպ
խրելն անթոյլատրելի է,- յայտարարեցին բողոքի
ակցիայի մասնակիցները։

(Շար. 10-րդ էջում)

«yerkir.am» - ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ,
Ֆրանսիայի հայկական Կազմակերպութիւնների Համակարգող խորհըրդի (CCAF) նախագահ Մուրադ
Փափազեանը «ֆէյսբուք»-եան իր
էջում անդրադարձել է Արցախում
լարւածութեանը, ադրբեջանական
սադրանքներին՝ կոչով դիմելով միջազգային հանրութեանն ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուէլ Մակրոնին։
«Հայ բնակչութիւնը վտանգի
մէջ է։ Կոչ ենք անում միջազգային
հանրութեանը պատժել բոլոր պայմանաւորւածութիւնները խախտած
Ադրբեջանին։ Էմմանուէլ Մակրոն,
ի՞նչ է անում Ֆրանսիան»,- մասնաւորապէս գրել է սփիւռքահայ գործիչը։

(Շար. 10-րդ էջում)

Սիրելի հայրենակիցներ,
երէկւանից օպերատիւ կապի մէջ
եմ Արցախի քաղաքական ուժերի,
պետական տարբեր օղակների ներկայացուցիչների հետ:
Իրավիճակն իրականում շարունակում է մնալ լարւած եւ ծայրաստիճան վտանգաւոր:
Ակտիւ աշխատանքային կապի մէջ
եմ Բրիւսէլի Հայ Դատի գրասենեակի

Մուրադ Փափազեան՝
Էմմանուէլ Մակրոն,
ի՞նչ է անում
Ֆրանսիան

(Շար. 2-րդ էջում)

Ոսկանեան.

«Սա ոչ թէ
խաղաղութեան,
այլ համազգային
ամօթի
դարաշրջան է,
որը պէտք է փակել
մէկընդմիշտ»

«yerkir.am» - Արցախում թշնամական յարձակման այս պայմաններում Հայաստանի ողջ պետական
համակարգը պէտք է մոբիլիզացւէր՝
կոշտ յայտարարութիւններ, հանդիպումներ օտարերկրեայ դիւանագիտական ներկայացուցիչների հետ,
միջազգային կառոյցներին ահազանգէր, ԶԼՄ-ների եւ պետական
քարոզչութեան համակարգւած աշխատանք եւ ռազմաքաղաքական
բնոյթի այլ անհրաժեշտ աջակցութեան տրամադրում։ Այս մասին տելեգրամի իր ալիքում գրել է իրանագէտ Վարդան Ոսկանեանը։
(Շար. 2-րդ էջում)

Կեանքից հեռացել է
Նազար Շահվերդեանը
Այսօր՝ օգոստոսի 4-ին կեանքին հրաժեշտ տւեց
«ԱԼԻՔ»-ի ընտանիքի ամենահարազատ ու ամենաերէց անդամը՝ սիրելի Նազար Շահվերդեանը:
Մարդ՝ ում կեանքը ողողւած էր «ԱԼԻՔ»-ի
ամենօրեայ ապրումներով: Մարդ, անհատականութիւն, ով իր ներկայութեամբ տրամադրութիւն
էր ստեղծում՝ լաւատեսութեամբ եւ մշտածիծաղ
հումորներով, դրական տրամադրութիւն փոխանցելով բոլորիս, յատկապէս գրական ստեղծագործութիւնների ճամբով նոր սերունդներին վառ
հայրենասիրութիւն փոխանցելով:
Այսօր դժւար է խօսել անցեալով, քանզի նոյնիսկ

ամենաանելանելի պահերին էլ նա բոլորիս լաւատեսութիւն էր ներշնչում, բայց աւաղ այսօր...
Հոգուդ լոյս իջնի մեր շատ սիրելի պարոն Նազար,
շատ կը կարօտենք ու միշտ կը յիշենք Ձեր բարի
համբաւն ու յիշատակը...
Օրաթերթիս ողջ աշխատակազմը վշտակցութիւն է յայտնում մասնաւորապէս Իրանի Իսլ. խորհըրդարանում Թեհրանի եւ հիւսիսային իրանահայութեան պատգամաւոր Արա Շահվերդեանին եւ
հանգուցեալի հարազատներին ու իրահանայ գրասէր
համայնքին, մաղթելով ոգու տոկունութիւն եւ համբերութիւն:
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Հարւածներ՝ Լիսագորին,
տարհանման փորձ Բերձորում
ԱԽՔ-ը քնեցնո՞ւմ է մարդկանց

Արցախից «yerkir.am»-ին յայտնում են,
որ ադրբեջանական զինւած ուժերն
ականանետային կրակով եւ ԱԹՍներով հարւածել են Շուշիի շրջանի
Լիսագոր գիւղի դիրքերին՝ նպատակ
ունենալով առաջանալ եւ կտրել Ստեփանակերտ-Բերձոր մայրուղին: Զոհերի եւ վիրաւորների մասին այս
պահին տեղեկատւութիւն չենք կարող տրամադրել` հասկանալի պատճառներով: Այժմ իրադրութիւնը խիստ
լարւած է այդ հատւածում:
Ադրբեջանցիներն մօտեցել են նաեւ
հարեւան Եղցահող գիւղին եւ այժմ
գտնւում են գիւղից 500-600 մետր
հեռաւորութեան վրայ: Այժմ գիւղում
իրադրութիւնը կայուն է, բայց լարւած:
Այս մասին «yerkir.am»-ին յայտնել են
Եղցահող գիւղից:
Փորձ է արւել նաեւ տարհանել
Բերձոր քաղաքը, ապամոնտաժել
նաեւ Բերձորի հրապարակի յուշարձանը:

ԱԽ քարտուղար Արմէն Գրիգորեանը ժամեր առաջ անդրադառնալով
Գորիս-Ստեփանակերտ նոր երթուղու
խնդրին՝ նշել է, որ «…այս պահի
դրութեամբ համաձայնեցւած պլան
գոյութիւն չունի: Յամենայնդէպս՝ Հայաստանը որեւէ պլանի համաձայնութիւն չի տւել, հետեւաբար Ադրբեջանի պահանջը լեգիտիմ չէ…»:
Այդ դէպքում՝ ինչպէ՞ս եղաւ,
որ ադրբեջանցի ճանապարհաշինարարներն ամիսներ շարունակ անարգել
մտան Շուշիի շրջանի Հին Շէն, Մեծ
Շէն գիւղերի տարածք եւ իրականացրին լայնածաւալ շինարարութիւն: Եթէ հայկական կողմն այդպէս
սկզբունքօրէն համաձայնութիւն չէր
տւել, ապա չէ՞ր տեսնում տեղի ունեցողը: Եթէ ադրբեջանցիները գործում
էին առանց համաձայնեցւած պլանի,
ապա ինչո՞ւ հայկական կողմը մինչ
օրս ծպտուն չի հանել այդ մասին,
իսկ ՀՀ վարչապետի աթոռից կառչած
անձն իր յունիսի 27-ի «ասուլիսում»
բոլորովին ուրիշ բան էր յայտարարում՝ հաստատելով, որ Ադրբեջանի կողմից Բերձորը շրջանցող ճանապարհի շահագործումից յետոյ
Արցախի Բերձոր եւ Աղաւնօ համայնքներն անցնելու են Ադրբեջանի վերահսկողութեան տակ:

Վերոնշեալ հակասական ու կասկածելի յայտարարութիւններից մէկ
բան կարելի է եզրակացնել՝ Փաշինեանի իշխանութիւնը հերթական դաւադիր պայմանաւորւածութեան իրագործումից առաջ քնեցնում է մարդկանց ու ձեւացնում, թէ ընդդիմանում
է Ադրբեջանի պահանջներին:
Չի բացառւում, որ գործ ունենք
44-օրեայի օրերին կիրառւող «Հադրութի, Շուշիի համար մարտերը
շարունակւում են» յայտարարութիւնների ու փորձւած ստոր մեթոդների
հետ, երբ իշխանութիւնները յայտարարում էին մի բան, բայց իրականում
տեղի էր ունենում բոլորովին այլ
բան: Արդիւնքում՝ հայ ժողովուրդը
կանգնեց Հադրութի, Շուշիի եւ բազմաթիւ այլ ռազմավարական բնակավայրերի առեղծւածային յանձնման
փաստի առջեւ:
Լրացում` Արցախի ՊԲ-ից յայտնեցին, որ ադրբեջանական զինւած
ագրեսիայի հետեւանքով վիրաւորում
է ստացել 7 զինծառայող, որից 6-ի
կեանքին վտանգ չի սպառնում, միւս
վիրաւորի վիճակը գնահատւում է
ծանր:
ՎԱՀԷ ՍԱՐԳՍԵԱՆ
«yerkir.am»

«Հայաստան» դաշինքի յայտարարութիւնը
Օգոստոսի 3-ին ողջ աշխարհի
եզդիները յարգանքի տուրք են մատուցում 2014 թւականի օգոստոսի 3-ին
Իրաքում ԴԱԷՇ ահաբեկչական խմբաւորման գրոհայինների կողմից գազանաբար սպանւած հազարաւոր եզդիների յիշատակին: Հայաստանաբնակ
եզդի մեր քոյրերի եւ եղբայրների հետ
յիշատակում ենք մարդկային մեծագոյն
այդ ողբերգութեան 8-րդ տարելիցը:
1915 թւականին Օսմանեան կայսրութիւնում Հայոց Ցեղասպանութեան
օրերին նոյն ճակատագրին արժանա-

ցած եզդի ժողովուրդը ենթարկւեց բազում զրկանքների ու փորձութիւնների,
բայց կարողացաւ յամառօրէն պահպանել իր ինքնութիւնն ու մշակոյթը:
Հայաստանի Հանրապետութիւնում
տասնամեակներ շարունակ բարեկեցիկ կեանքով, պաշտպանւած կրթական, մշակութային համակարգով եզդի
մեծաթիւ համայնքը չէր կարող անտարբեր մնալ իր ազգակիցների նկատմամբ
գործադրւած նոր ոճրագործութեան
հանդէպ:
Վէրքերը դեռ չեն սպիացել, վտանգը
չի վերացել: Տակաւին հարկ է դրսեւո-

«Սա ոչ թէ.....
(Շար. 1-ին էջից)

«Արցախը ոչ մի պարագայում չպէտք է
միայնակ մնայ թշնամու դէմ հանդիման,
որովհետեւ իբր «խաղաղութեան դարաշըրջան» կոչեցեալը կեղծ հասկացութիւն է,

Բողոքի ակցիա.....
(Շար. 1-ին էջից)

«Այստեղ եմ ոչ միայն «Հայաստան» դաշինքի անդամ, այլ նաեւ զօրակցելու եւ հետեւելու, որ սփիւռքահայերի իրաւունքները
պաշտպանւած լինեն եւ իմ վրդովմունքը
յայտնել այս աննախադէպ ապօրինութեանը: Սովորաբար ասում են, որ վրէժխընդրութեամբ երկիր չես կառոյցի, բայց
տեսնում ենք, որ իշխանութիւնները վրէժխընդրութեան ճանապարհն են բռնել: Ամէն
ինչ անում են, որ արգելւած լինի իշխանութիւնների դէմ բողոքելը: Այսինքը՝ իրենց
կարճ խելքով փորձում են մարդկանց, ում
համար առաջնային է հայրենիքը, ովքեր
յաճախ կամաւոր մեկնել են հայրենիք՝
կեանքի գնով պաշտպանելու այն, վախեցնել, սահմանափակումներ մտցնել՝ Հայաստանի ներսում ազատութիւնից զրկելով
եւ Սփիւռքի գործիչներին արգելելով մուտք
գործել Հայաստան, այդպիսով սեպ խրելով
Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններում:
Յատկապէս այս պայմաններում երեւոյթն

րել կամք, վճռականութիւն, միասնականութիւն՝ ազգային ինքնութեան
պահպանման ու վերընձիւղման համար:
«Հայաստան» դաշինք
3 օգոստոսի 2022 թ.
«arfd.am»

ՀՅԴ «Ռոստոմ»
Երիտասարդական
միութիւնը
դատապարտում է օգոստ.
1-ին տեղի ունեցած
իրադարձութիւնը
Յայտարարութիւն

ՀՅԴ «Ռոստոմ» Երիտասարդական
միութիւնը դատապարտում է օգոստ.
1-ին տեղի ունեցած իրադարձութիւնը,
որի ընթացքում հայրենիք ժամանած
հայ երիտասարդի մուտքը հայրենիք անցանկալի համարւեց այն պարագայում երբ ընկ. Սիւնէ Աբրահամեանը մեկնում էր Սիւնիք պատանեկան ճամբարին մասնակցելու: Միեւնոյն ժամանակ Հայաստան են մուտք
գործում թուրքեր Թուրքիայի դրօշի
շապիկով, շրջում Հայաստանում, այցելում Ծիծեռնակաբերդ, ցոյց տալիս
«Գորշ գայլեր»-ի նշանը, տեսանիւթ
հրապարակում սոցցանցերում եւ վերջում մնում անպատիժ:
ՀՅԴ երիտասարդները հակառակ

բոլոր կազմակերպւած խոչընդոտների եւ հալածանքների հաւատարիմ
են մնալու իրենց գաղափարին, պայքարը շարունակելու են մինչեւ վերջ
եւ վերականգնելու են հայի խոցւած
արժանապատւութիւնը յանուն Հայաստանի եւ Արցախի:

Վանեցեան.

«Վախկոտ իշխանութիւնները
ապացուցեցին՝ իրենց միակ
յենարանն իրենց հնազանդ
ծառայող իրաւապահ
համակարգն է»
«news.am» - «Հայրենիք» կուսակցութեան նախագահ Արթուր Վանեցեանը «ֆէյսբուք»-եան գրառմամբ անդրադարձել է «Համախմբում» շարժման անդամ, հասարակական-քաղաքական գործիչ Աւետիք Չալաբեանին
կալանաւորելու որոշմանը.
«Աւետիք Չալաբեանը կալանաւորւեց 3 ամսով:
Հոգեվարքի մէջ գտնւող, վախկոտ
իշխանութիւնները հերթական անգամ ապացուցեցին, որ իրենց իշխանութեան միակ յենարանը մնացել
է իրենց հնազանդ ծառայող իրա-

ւապահ համակարգը:
Ազատութիւն բոլոր քաղբանտարկեալներին»։
Աւելի վաղ «NEWS.am»-ը յայտնել
էր, որ օգոստոսի 3-ին, դատաւոր Մնացական Մարտիրոսեանի որոշմամբ
Աւելիք Չալաբեանը կալանաւորւեց 3
ամսով:

ստայօդ օրակարգ, իսկ մենք փաստացի
պատերազմի մէջ ենք, ուստի թուլանալու
եւ հերթական զիջումը թշնամուն «նւիրելու»
դէպքում, յաջորդ իսկ վայրկեանից կանգնելու
ենք նոր զիջման պահանջի նախաշեմին եւ այդպէս
մինչեւ Հայաստանի լիակատար կլանումը։

Քանի դեռ այս պարզ ճշմարտութիւնը
փորձում ենք չտեսնել ու չընկալել եւ տուրք
տալ կեղծ օրակարգերին, Արցախի եւ Հայաստանի՝ թշնամական սողացող բռնազաւթումը շարունակւելու է, շարունակւելու է
նաեւ մեր պետականութեան կազմաքան-

դումը ներսից։
Սա ոչ թէ խաղաղութեան, այլ համազգային ամօթի դարաշրջան է, որը պէտք է
փակել՝ փակել մէկընդմիշտ եւ յաւերժ՝
հէնց այսօրւանից սկսելով պատրաստւել
թշնամու գալիք ջախջախմանը»,- գրել է նա։

այնքան անթուլատրելի շքեղութիւն է, որ այլ
բացատրութիւն՝ բացի թշնամական օրակարգի սպասարկումն անհնար է գտնել»,- բողոքի ակցիայի մեկնարկից առաջ լրագրողների հետ զրոյցում ասաց նա։
Բողոքի ակցիայի ժամանակ ելոյթներ
ունեցան նաեւ սփիւքահայեր, որոնք իրնեց
վրդովմունքն արտայայտեցին ներկայ իշխանութիւնների՝ սփիւռքահայ գործիչների նկատմամբ դրսեւորած վարքագծին, Հայաստանը
Սփիւռքից տարանջատելու փորձերին։
Մարդիկ, որոնց կեանքում կարմիր թելով
ազգային աշխատանքն ու նւիրումն է գնում,
Հայաստանում այլեւս ցանկալի անձ չեն,յայտարարեց ՀՅԴ անդամ Սեւակ Նազարեանը՝ անդրադառնալով այն հայերին, որոնց
մուտքը վերջին շրջանում Հայաստանում արգելւել է:
«Հայաստանում նրանք ցանկալի չեն,
որովհետեւ Հայաստանի իշխանութիւնը դէմ
է նրանց դաւանած ազգային սկզբունքներին,
որովհետեւ ՀՀ իշխանութեան համար ուղենիշ են թշնամական պետութիւնների ղեկա-

վարների պահանջները: Այս մարդկանց
միաւորում է նաեւ մէկ բան՝ Սփիւռքում այս
իշխանութեան ապազգային-քաղաքականութեան ու գործունէութեան մասին բարձրաձայնումը հայ համայնքի շրջանում, տարբեր
այցելութիւնների շրջանում այս իշխանութեան
տարբեր ներկայացուցիչներին դէմքին ասելը,
որ դուք Հայաստանը չէք ներկայացնում
եւ չէք կարող գալ օտար պետութիւններ եւ
փորձել խօսել Հայաստանի ու հայ ժողովրդի
անունից:

սարկելու հայ ժողովրդի անվտանգային շահերը հիմա հայ մարդկանց անուններով
ցուցակներ է կազմում եւ հայ մարդկանց
մուտքը մեր հայրենիք արգելում է: Սա են
իրենց հրահանգել հակաՀայաստանի ներկայացուցիչները»,-իր խօսքում ասաց անդամ «Հայաստան» դաշինքի անդամ Ասպրամ
Կրպէեանը:
ՀՅԴ Բիւրոյի Երիտասարդական գրասենեակի պատասխանատու Արշակ Մեսրոբեանը իր ելոյթում ասաց. Մենք բոլորս
քաջ գիտակցում ենք, որ Հայաստանի, Արցախի եւ առհասարակ՝ հայ ազգի յարատեւութեան հիմնական երաշխիքներից մէկը
հանդիսանում է Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք
եռամիասնութիւնը:

Եւ այս մարդիկ, ովքեր ատում են հայկականն ու ազգայինը, Սփիւռքը փորձում
են առանձնացնել եւ տարանջատել Հայաստանից առաջին հերթին հէնց Թուրքիայի ու
Ադրբեջանի պահանջով»:
«Հայաստան որոշ սփիւռքահայերի մուտքի
արգելքը հերթական հակահայ քաղաքական
գործընթացներից է, որոնք տեղի են ունենում: Հայաստանում իշխանութեան են թուրքական շահը մեր երկրում առաջ մղողները:
ԱԱԾ-ն, որը պէտք է միտւած լինէր սպա-

«Վերջին գործողութիւնները փաստում
են, որ ներկայ իշխանութիւններն ամէն
քայլի դիմում են այդ երաշխիքը թուլացնելու
համար։ Որեւէ հայ իրաւունք չունի շեղւելու
մեր հիմնական նպատակներից։ Սրբազան
պայքարը շարունակւում է»,- ասաց նա։
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Գեղամ Մանուկեան.

«Թորոսեանի գերդաստանից ոչ մէկն
այսօր չէր լինի, եթէ չլինէր պայքարը՝
յանուն Հայրենիքի»
«pastinfo.am» - Աննա Յակոբեանը
2018 թւականին յայտարարեց, թէ մեր
տղէրքը Արցախեան պատերազմում
զոհւել են յանուն ոչնչի։ Մեծ աղմուկ
բարձրացաւ, փորձեցին արդարանալ,
փորձեցին սրբագրել, բայց այս միտքը,
գաղափարը ամէն օր զարգացւում էր
այս իշխանութեան, այսպէս ասած,
խաղաղութեան դարաշրջանով։ Այս
մասին «Փաստինֆօ»-ի եթերում ասել
է ԱԺ «Հայաստան» խմբակցութեան
պատգամաւոր, ՀՅԴ անդամ Գեղամ
Մանուկեանը։
Նրա ասութեամբ՝ այսօր Արսէն
Թորոսեանը զարգացնելով նոյն թէզը,
դարձեալ առաջ է տարել «տղէրքը
զոհւել են յանուն ոչնչի» գիծը։ Աւելին,

Գեղամ Մանուկեանի փոխանցմամբ,
ԱԺ-ում շատ կան այսպէս մտածող
ՔՊ-ականներ։
«Թորոսեանի գերդաստանից ոչ
մէկն այսօր չէր լինի, եթէ չլինէր այդ
հերոսական պայքարը յանուն Հայրենիքի։ ԱՄՆ-ի նահանգներից մէկի
կարգախօսը մինչեւ հիմա՝ «մա՛հ,
կամ ազատութիւնն» է,- ասել է Մանուկեանը՝ աւելացնելով, որ որեւէ մէկի մտքով չի անցել, կասկածի տակ
դնել, կամ ասել, որ դա սխալմունք է,
որովհետեւ այդ պայքարի շնորհիւ է
ձեռք բերւել ազատութիւնը։
«Այս տեսակէտի կրողներն իրենց
պարտւողական թէզերով հասցրին
երկիրը մի կէտի, երբ թշնամին ինչ

ուզում անում է ՀՀ-ի հետ»,- ասել է
Մանուկեանը։

Էդւարդ Շարմազանով.

«Դուք ի՞նչ կապ ունէք կեանքի հետ.
Դուք պատերազմի, պարտութեան ու
մահի սիմւոլ էք»

«Կեանքն անգին է, երբ արժանապատիւ ես ապրում։
Ծնկի եկած կեանքն ու՞մ է պէտք։
Արժանապատիւ մահը հազար
ծնկի եկածների կեանք արժէ։
Մահ կայ, որ ապրեցնում է ու
կեանք է տալիս սերունդներին։
Դա ապացուցել են Աւարայրի Վարդանը, 4-րդ գնդի հրամանատար՝ Քեռին, Նելսոն Ստեփանեանը, Մոնթէն,
Ռոբերտ Աբաջեանը…
Իսկ «կեանք» էլ կայ, որ մահեր է

բերում։
Դրա վառ ապացոյցն էլ պատերազմ ու ազգային խայտառակութիւն
բերած կապիտուլեանտներն են։
Դո՞ւք էք կեանքից խօսում…
Դուք, որ ասեցիք՝ նոր պատերազմ,
նոր տարածքներ։
Թէ՞, որ ասեցիք՝ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Հոկտեմբերի 19-ին ձեր Փաշինեանըն է հրաժարւել Պուտինի՝ պատերազմը դադարեցնելու առաջարկից,

որի հետեւանքով մի քանի հազար
մահեր էք բերել։
Դուք ի՞նչ կապ ունէք կեանքի հետ։
Դուք պատերազմի, պարտութեան
ու մահի սիմւոլ էք ու վերջ։
Այո, մենք 30 տարի յաղթող էինք
ու դա ձեր «կառուցողական» Ալիեւն
էլ է շեշտել։
Ձեզ չի յաջողւելու ազգային նւաստացումն ու կապիտուլիացիան ներկայացնել որպէս «յաղթանակ»։
Խաղաղութիւնն անգին է, երբ այն
արժանապատիւ է։
Խաղաղութիւնը արժէք չունի, երբ
դրա գինը պետութեան գահավիժումն
է, Շուշիի ու Հադրութի կորուստն է եւ
սեփական երկրում կենւոր դառնալն է»։
Յիշեցնենք, որ ՔՊ-ական պատգամաւոր Արսէն Թորոսեանն իր «ֆէյսբուք»-եան էջում գրառում էր արել,
մասնաւորապէս նշելով՝ «Կեանքն
անգին է։ Հակառակը պնդելը մահւան
եւ պատերազմի քարոզ է։ Մահը երբեք աւելի թանկ չի կարող լինել, քան
կեանքը, չնայած մեզ հարիւրամեակներով քարոզել են հակառակը»...։

Խաղաղութիւնը
ծնկածի մօտ չի գնում,
ուժեղին է վստահում
Էս պատերազմը եկել է ու չի
գնում, որովհետեւ մենք չենք ուզում,
որ գնայ: Եկել, անտէր ու շան պէս
շնթռել է մեր դռանը, մեր աչքերի մէջ,
մեր սրտի վրայ: Մտել է մեր տունը,
խառնւել մեր կեանքին ու կենցաղին,
մռութի փսլինքով մխռտել մեր հացն
ու ջուրը, սպասքը, ինչը մերն է ու
թանկ մեզ համար: Իսկ մենք մի
անկիւն քշւած՝ մրսում ենք ու չգիտենք
ինչպէս ծածկենք մեր բաց տեղերը:
Չենք կանգնում, տղամարդու պէս
թեւից բռնում ու դուրս շպրտում: Չենք
ճամբում, որ գնայ: Քաղաքավարի,
բարեկիրթ կերպով ասում ենք՝ կարելի՞ է գնաք մեր տնից, մենք ուզում
ենք ընտանիքով առանձին մնալ:
Մոռանում ենք, որ Բարի սամարացին չէ, որ պատերազմն է, թուրքի
պատերազմը: Չի գնայ, քանի դեռ
արնաքամ չի արել քեզ մինչեւ վերջ,
քանի դեռ վզակոթին չես տւել ու իր
քարանձաւային, ոսկորներով ծածկւած որջը շպրտել՝ ուղղակի վստահեցնելով, եթէ մռութդ հանես որջիցդ, ե՛ս
արնաքամ կանեմ քեզ:
Թուրքը ստէպ-ստէպ կրակում է
Արցախում, կրակում է ստէպ-ստէպ
Հայաստանի սահմաններից ներս եւ
ասում՝ հայկական կողմն է կրակում:
Սա է թուրքի կեցւածքը, վախկոտի,
գետնաքարշի վարքը: Իսկ մենք ասում ենք, թէ, աշխարհ, կրակողը
մենք չենք: Աշխարհը թքած ունի՝
դու ես կրակում թէ քեզ են կրակում: Աշխարհը քեզ ընդհանրապէս
չի լսում: Աշխարհը ուժեղին է լսում:
Մեզ էլ կարող է լսել, եթէ մեր բանակը զինենք, Հայաստանի սահմանները պաշտպանենք, մեր տարածքից

րը, աւելի ճիշտ՝ դրա բացակայութիւնը: Սիմոնեանը ընդդիմադիր ցուցարարներին միջնամատ ցոյց տւող
եւ նրանց վրայ թքող Մարինա Յովհաննիսեանի արժանի ժառանգն է:
Ի դէպ, թքելու մասով կինը ասել էր,
թէ չի թքել, իմիտացիա է արել, բայց
միջնամատը չէր կարող հերքել
լուսանկարների առկայութեան պայմաններում, պատճառաբանել էր որպէս անպարտելիութեան ժեստ:
Հիմա ինչո՞ւ պէտք է զարմանանք կամ չհաւատանք Սիմոնեա-

«Որեւէ մէկի մտքով
չանցաւ արգելել
Սերժ Թանկեանի,
Արսինէ Խանջեանի
մուտքը՝ Հայաստան»

ԷԴՒԱՐԴ ՇԱՐՄԱԶԱՆՈՎ
ՀՀԿ խօսնակ
«yerkir.am»

նի՝ քաղաքացու վրայ թքելու լուրին,
դա կը լինի չարեաց փոքրագոյնը,
չէ՞ որ աւելի վաղ նա գլխով հարւածել էր «Ադեկւատ» շարժման համահիմնադիր Արթուր Դանիէլեանին,
քանի որ վերջինս հայհոյել էր Սիմոնեանին: Ուրեմն պէտք է իմանալ դրոյքաչափերը Սիմոնեանի մօտ եւ զգուշանալ, հայհոյանքը գլխով հարւած
արժէ, գինի լցնելը՝ թքել...: ԱԺ նախագահը եւս մօր պէս անպարտելի
է. չհամարձակւէք ծուռ աչքով նայել,
հանգիստ նստէք տեղներդ:

Յուսիկ Արա
Պոէտ
oragir.news

Ռուբէն Մելիքեան.

Գլխահար եւ թքաբեր.
ԱԺ նախագահի ծանր առօրեան
«yerkir.am» - «Oragir.news»-ը գրում է.
Մի քանի ժամ է՝ լրատւամիջոցներում եւ սոցցանցերում տարածւում
է տեղեկութիւն Երեւանի կենտրոնում
ԱԺ նախագահի մասնակցութեամբ
տեղի ունեցած արտառոց միջադէպի
մասին:
Ըստ շրջանառւող տեղեկատւութեան՝ ԱԺ նախագահ Ալէն Սիմոնեանը թիկնապահների ուղեկցութեամբ
շրջելիս է եղել Կասկադի մօտակայքում, երբ բացօթեայ սրճարանում նըստած մի կին գինին շփել է ԱԺ խօսնակի վրայ: Ականատեսների վկայութեամբ՝ ի պատասխան քաղաքացու
գործողութեան՝ ԱԺ նախագահը թըքել է վերջնիս դէմքին եւ հեռացել:
Զարմանալիօրէն ԱԺ նախագահի
աշխատակազմը ժամեր շարունակ
յամառօրէն լռում է՝ որեւէ մեկնաբանութիւն չտալով, անպատասխան
թողնելով լրագրողների, այդ թւում՝
մեր զանգերը: Եւ ի՞նչ մեկնաբանութիւն պէտք է տան, կա՞յ մարդ, ով
կասկածում է, որ Սիմոնեանը կարող
է թքել քաղաքացու վրայ: Իհարկէ,
կարելի էր կասկածել, եթէ չիմանայինք Սիմոնեանի բարեկրթութեան
եւ դաստիարակութեան սահմաննե-

թշնամուն դուրս շպրտենք: Երբ կարողանանք Արցախը պահպանել, սահմանները վերականգնել, աշխարհը
մեր իրաւունքը կը յարգի: Կը յարգի
մեզ, երբ արժանապատիւ կեցւածքով
ներկայանանք:
Այս պատերազմը չի գնալու: Մեր
դռանը շնթռել եւ ամէն վայրկեան ներս
է մտնելու բոլոր հնարաւոր ճեղքերով:
Խաղաղութիւն չի լինելու, լինելու է
պատերազմ: Խաղաղութիւն լինում է,
երբ չի կարող լինել պատերազմ: Որպէսզի պատերազմ չլինի, պէտք է
ուժեղ լինես խաղաղութեան չափ: Քո
խաղաղութիւնը թշնամու պատերազմից ուժեղ լինի: Խաղաղութիւնը չի
սիրում, երբ իրեն խնդրում են, կանչում
են, փափուկ բարձ առաջարկում նըստելու համար: Խաղաղութիւնը չոր
է ու կոշտ, սարթ ու փշոտ եւ միշտ
ձիգ ու ուղիղ է կանգնում, անզիջում:
Խաղաղութիւնը ծնկածի մօտ չի գընում, ուժեղին է վստահում:

«panorama.am» - Իրաւապաշտպան
Ռուբէն Մելիքեանը երէկ այդպէս էլ չի
տեսել Նիդեռլանդների Հայ Դատի գրասենեակի ղեկավար Մասիս Աբրահամեանին, ում մուտքը Հայաստան արգելւել է։
«Օդանաւակայանից վերադարձայ։
Մասիս Աբրահամեանին հանդիպել
չթոյատրւեց»,- երէկ երեկոյեան գրել է
Ռ.Մելիքեանը։
«Ֆէյսբուք»-եան ուղիղ եթերում նա
ասաց, որ 2016-2018 թւականներին սերտօրէն աշխատել է Մասիս Աբրահամեանի հետ որպէս Նիդեռլանդների Հայ
Դատի գրասենեակի ղեկավար։
«Այս մարդը գիշեր-ցերեկ պատրաստ
էր օգնել հայրենիքին։ Հիմա այդպիսի
մարդկանց դէ՞մ էք դուք պայքարում,
չնայած միւս կողմից էլ պարզ է, ինչ կայ
զարմանալու, վերածւել էք Ադրբեջանի
ռայոնի։ Դաշնակցական գործիչների
մուտքն են արգելում»,- ասաց Ռ. Մելիքեանը։
Նա յայտնեց, որ Մասիս Աբրահամեանը սպասասրահում սպասում է իր
չւերթին դէպի Նիդեռլանդներ։
Իրաւապաշտպանի ասութեամբ՝
պայմանաւորւածութիւն եղել է, որ ինքը պէտք է օդանաւակայանում հանդիպի Մասիս Աբրահամեանին. «Չգիտեմ՝

ինչ տեղի ունեցաւ, եւ իմ մուտքն արգելւեց, մարդը զրկւեց իրաւաբանական օգնութեան հնարաւորութիւնից։
Այդպիսի բան չէի պատկերացնում, որ
Մարդու իրաւունքների պաշտպանի
միջամտութեամբ պայմանաւորւածութիւն ձեռք բերի ու պարզւի, որ խնդիրը
լուծւած չէ։ Մեծ վստահութիւն ունեմ,
որ ՄԻՊ հաստատութիւնն իսկապէս
ուզում էր այդ խնդիրը լուծել։ ՄԻՊ
աշխատակազմից այդ տղաները երկու
անգամ եկան օդանաւակայան, մի մազաչափ անգամ կասկած չունեմ, որ
ամէն ջանք գործադրեցին, որպէսզի
իրենց գործառոյթն իրականացնեն»,ասաց Ռ. Մելիքեանը։
Նա ասաց, որ Մասիս Աբրահամեանը հարկադրաբար կը մեկնի Նիդեռլանդներ, քանի որ զրկւել է այս
պահին հայրենիք այցելելու հնարաւորութիւնից։ Ռ. Մելիքեանը նշեց, որ
հարցում կանեն ԱԱԾ՝ փորձելով պարզել հիմքերը, յետոյ անպայման կը վիճարկեն այդ կամայական որոշումը
վարչական դատարանում, քանի որ
այս քաղաքականութիւնն արդէն համակարգային բնոյթ է կրում։
«Սակայն բուն խնդրի լուծումը բոլորովին ուրիշ տեղ է։ Մասիս Աբրահամեանը, թէ միւս բոլոր նւիրեալները
Սփիւռքից, ... ու այսպիսի վերաբերմո՞ւնք, ինչ է թէ քննադատում են այս
իշխանութիւններին։
Սերժ Թանկեանը, Արսինէ Խանջեանը եկել էին ու իրենց այստեղի ընկերների հետ 2016 թւականին ամենածայրայեղ հակաիշխանական խայտառակութիւններն էին անում, որեւէ մէկի
մտքով անցա՞ւ նրանց մուտքը Հայաստան արգելել։ Այսինքն երկու սորտի
մարդի՞կ են Սփիւռքում ապրում»,ասաց Մելիքեանը։
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Գագիկ Յարութիւնեան.

«Եթէ ռուսական կողմին յաջողւի
յաղթանակ տանել, ապա, անկասկած,
գործերը լաւ կընթանան նաեւ Արցախում»
«168.am» - Ցանցային հետազօտութիւնների ինստիտուտի տնօրէն, քաղաքագէտ Գագիկ Յարութիւնեանի
ասութեամբ՝ Հարաւսլաւիայի մասնատումը, տարբեր մարզերի բաժանումն
առաջին նման խոշոր գործողութիւնն
էր Խորհրդային Միութեան փլուզումից
յետոյ։ Հարաւսլաւիայի մասնատումը
սկսւեց 1992 թւականին:
«Աւելի ուշ մենք տեսանք եւ յիշում
ենք, թէ ինչպէս Եւրոպայի կենտրոնում ամերիկեան ՆԱՏՕ-ի աւիացիոն
ստորաբաժանումները ռմբակոծում էին
Բելգրադը։ Եւ Կոզովօն, որը, այսպէս
ասած, սերբական ժողովորդի սուրբ
վայրերից էր, ինչպէս հայ ժողովրդի
համար Սարդարապատն է, դարձաւ

մամբ, որը հանդիսանում է Չինաստանի Հանրապետութեան անխախտելի
մասը։ Տեսնում ենք նաեւ, որ անգլոսաքսոնեան դոմինացիան իշխում է աշխարհում, ստրկատիրական մեթոդներով
իշխանութիւն պահպանելն այսօր հանդիպել է որոշակի դիմադրութեան, դրա
վառ արտայայտութիւնն է Ուկրայինայում կատարւող դէպքերը»,- «168.am»-ի
հետ զրոյցում ասաց Գագիկ Յարութիւնեանը՝ անդրադառնալով Կոզովօ-Սերբիայի հնարաւոր առճակատմանը եւ
այդ ամենի հնարաւոր ազդեցութեանն
ընդհանուր աշխարհում ստեղծւած լարւած իրավիճակի վրայ։
Ըստ քաղաքագէտի՝ Ուկրայինային
ներարկել են նացիզմի բոլոր դրսեւո-

Եթէ ռուս խաղաղապահները դուրս գան Արցախից, ապա
այնտեղ բնակչութիւն չի մնայ, քանի որ ադրբեջանական
կողմն աւելի կը խստացնի իր վայրագութիւնները խաղաղ
բնակչութեան նկատմամբ։ Յուսանք, Արցախում ռուս
խաղաղապահների ներկայութիւնը երկար ժամանակով
կը լինի՝ մինչեւ հայկական կողմն իր անելիքներն աւելի
լաւ հասկանայ»,- եզրափակեց Գագիկ Յարութիւնեանը։
առանձին պետութիւն, որին սկսեցին
անմիջապէս ընդունել արեւմտեան որոշ երկրներ։
Իհարկէ, այնտեղ կան խոշոր տարածքներ, որտեղ բնակւում են զուտ
սերբերը եւ այժմ, ինչպէս տեսնում
ենք, Կոզովօն փորձում է նրանց զրկել
անգամ կապից, որպէսզի չկարողանան
իրենց մեքենաներով, փաստաթղթերով
դուրս գալ այդ շրջաններից։ Սա ընդհանուր նախագծի շարունակութիւնն է՝
դեստաբիլացնել իրավիճակն ամբողջ
աշխարհում։
Ակնյայտ է, որ նման քայլ կարող է
իրականացւել նաեւ Տայւանի նկատ-

րումները եւ երկու եղբայր ու բարեկամ
ժողովուրդների տարել են դէպի արիւնահեղ պատերազմի։ Հետեւաբար՝ այն
ամբողջ իրադարձութիւնները, որոնք
կատարւում են ամբողջ աշխարհում՝
սկսած Չինաստանից մինչեւ Ռուսաստան, իր բնոյթով որոշակի ազգայինազատագրական պատերազմ է անգլոսաքսոնեան բռնապետութեան դէմ։
«Յուսամ, այն ջանքերը, որոնք թափւեցին Կոզովոյի կողմից մինչեւ Սերբիայի հետ հնարաւոր պատերազմի սկըսումը՝ ուղղակի Արեւմուտքի վախերի
արտայայտութիւնն է, Արեւմուտքը սկըսել է վախենալ, այս պահին չունի այն

վճռականութիւնը, ինչ ունէր նախկինում։ Հաւանաբար, այս պահին սպասում են, թէ Ուկրայինայում ու Թայւանում ինչպէս կը զարգանան դեպքերը»,յաւելեց Գագիկ Յարութիւնեանը։
Դիտարկելով ստեղծւած լարւած
իրավիճակը նաեւ Արցախում ստեղծւած ընդհանուր լարւածութեան համատեքստում, Գագիկ Յարութիւնեանը
նկատեց՝ այսօր ամէն ինչ որոշւում է
ուկրայնական ռազմաճակատում։
«Եթէ ռուսական կողմին յաջողւի
յաղթանակ տանել, ապա, անկասկած,
գործերը լաւ կընթանան նաեւ Արցախում։ Յուսամ, այս սցենարով ամէն
ինչ կընթանայ, քանի որ արցախահայութեան շրջանում այս պահին կայ
այն մտայնութիւնը, որ ռուս խաղաղապահների ներկայութիւնն Արցախում
երկար լինի։ Եթէ ռուս խաղաղապահները դուրս գան Արցախից, ապա
այնտեղ բնակչութիւն չի մնայ, քանի
որ ադրբեջանական կողմն աւելի կը
խստացնի իր վայրագութիւնները խաղաղ բնակչութեան նկատմամբ։ Յուսանք, Արցախում ռուս խաղաղապահների ներկայութիւնը երկար ժամանակով կը լինի՝ մինչեւ հայկական կողմն
իր անելիքներն աւելի լաւ հասկանայ»,եզրափակեց Գագիկ Յարութիւնեանը։

Սիրանուշ Սահակեան.

«Հայկական կողմը
միջազգային պահանջ չի ձեւաւորում
Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ
կիրառելու եւ հայ ռազմագերիներին
վերադարձնելու ուղղութեամբ»

2021-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւնների նախընտրական քարոզարշաւի ընթացքում
եւ դրանից առաջ հայ ռազմագերիների՝ ադրբեջանական գերութիւնից
վերադարձնելու հարցն իշխանութեան
օրակարգի գլխաւոր հարցերից էր:
Նիկոլ Փաշինեանն այն շահարկում
էր նախընտրական բոլոր հանդիպումների ժամանակ: Գերիների վերադարձն էլ ներկայացւում էր՝ որպէս
իշխանութեան ակտիւ աշխատանքի եւ
Ալիեւի կառուցողականութեան ու բարի
կամքի դրսեւորման արդիւնք: Այնինչ
իրականում, ինչպէս յետոյ պարզւեց,
դա գործարք էր Ադրբեջանի հետ՝
հայ ռազմագերիների վերադարձը՝
Ակնայի ականապատման քարտէզների փոխարէն: Խորհրդարանական
ընտրութիւնների յաջող ելքից յետոյ,
երբ կապիտուլիացիա ստորագրած
իշխանութիւնը վերարտադրւեց, փոխ-

ւեց գերիների վերաբերեալ հռետորաբանութիւնն ու յայտարարութիւնների ենթատեքստը:
Եթէ նախընտրական քարոզարշաւի ընթացքում Նիկոլ Փաշինեանը
յայտարարում էր, թէ «այդ տղաները
Բաքւի բանտերում պայքարում են
Հայաստանի անկախութեան ու ինքնիշխանութեան համար, եւ նրանք
մեզ կը ներեն մի ամիս, երկու ամիս
աւել գերութեան մէջ մնալու համար,
բայց նրանք չեն ների, եթէ յանուն
իրենց ազատութեան զիջենք մեր
երկրի անկախութիւնն ու ինքնիշխանութիւնը», իսկ ահա ընտրութիւններից յետոյ վարչապետի պաշտօնում վերընտրւած Նիկոլ Փաշինեանը
յանկարծ յայտարարեց.
«Ժամանակն ա՝ գերեվարման
իւրաքանչիւր դէպքը պատշաճ ձեւով հետաքննենք, պէտք ա քննւի՝

ինչ ա նշանակում գերի ընկնել, ինչ
հանգամանքներում, եթէ մարդը վիրաւոր եւ անգիտակից վիճակում
ա գերեվարւում, նրան ոչ մի պրետենզիա չի կարող լինել: Սա իշխանութեան, ընդդիմութեան հարց
չի, ինչ ա նշանակում՝ հրաման ա
եղել չկրակել, էդպիսի բան չի կարող լինել, չկրակելու գրաւոր կամ
բանաւոր հրաման տւողը գործում ա
պետական դաւաճանութիւն»:
2020 թւականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրւած կապիտուլիացիոն փաստաթըղթով Ադրբեջանը պէտք է առանց
որեւէ նախապայմանի վերադարձնէր մեր բոլոր ռազմագերիներին: Պաշտօնական Բաքուն, սակայն, մինչ
օրս շարունակում է պնդել, որ նրանց
բոլորին վաղուց վերադարձրել է,
իսկ իրենց մօտ պահւող 38 գերիները
(Շար. 8-րդ էջում)

«Առանց Հայաստանի կողմից պետական ճնշման՝
դժւար թէ լուրջ պատժամիջոցներ կամ կոշտ
մեթոդներ գործադրւեն Ադրբեջանի վրայ ներազդելու
եւ ռազմագերիների վերադարձը կազմակերպելու
ուղղութեամբ: Միջազգային կառոյցներում սպասում են
տեղաշարժի հայ-ադրբեջանական բանակցութիւններում
եւ ակնկալում են մարդասիրական խնդիրների լուծումը՝
որպէս հետեւանք, ընդորում, աւելի շատ
սատարում են պրոադրբեջանական լուծումներին»,համոզւած է փաստաբանը:

Փաշինեանի հետ
մենք լրիւ հակառակ
պատկերացումներ
ունենք հայ ազգի
ապագայի վերաբերեալ

«Թիրախաւորելով Հայ Դատի
պաշտպաններին, ովքեր գործում
են Սփիւռքում յօգուտ Հայաստանի
եւ Արցախի՝ Հայաստանի կառավարութիւնը պաշտպանում է Անկարայի
եւ Բաքւի շահերը։ Այս անջրպետը
ստեղծելով Սփիւռքի եւ Հայաստանի միջեւ՝ Փաշինեանը թուլացնում
է Սփիւռքն ու Հայաստանը: Մենք
այսօր գիտենք, որ Հայաստանի հետ
կապւած Փաշինեանի ծրագրերը կը
թուլացնեն երկիրը՝ այն թուրքական
վերահսկողութեան տակ դնելով։
Փաշինեանը համաձայնել է նաեւ
Արցախը զիջել Ադրբեջանին: Այս համատեքստում է, որ նա որոշեց պատերազմել Սփիւռքի դէմ, որը նւիրւած է հայկական դատի, Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանութեանը:
Փաշինեանի հետ մենք լրիւ հակառակ
պատկերացումներ ունենք հայ ազգի
ապագայի վերաբերեալ»,-այս մասին
«Հրապարակ»-ի հետ զրոյցում ասաց
ֆրանսահայ կազմակերպութիւնների
համակարգող, ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ
Մուրադ Փափազեանը:
Փափազեանն ասում է. «Մենք կողմ
ենք Հայաստան-Սփիւռք միութեանը:
Սակայն Փաշինեանը ցանկանում է
Հայաստանը տարանջատել Սփիւռքից, իսկ մենք՝ հզօրացնել Սփիւռքն

ու Հայաստանը, նա ցանկանում է
թուլացնել Սփիւռքն ու Հայաստանը,
իսկ մենք՝ Հայաստանի ապագայի
յաւակնոտ տեսլական ունենք, ինքն
ինքնութիւն չունեցող Հայաստան է
ուզում, իսկ մենք՝ ազատ եւ ժողովըրդավար Հայաստան, նա ցանկանում է Հայաստանում աւտորիտար
ռեժիմ հաստատել, ուզում է Սփիւռքում, Հայաստանում իր ռեժիմը հաստատել, որպէսզի իր ծրագիրը իրականացնի՝ Հայաստանը թուրքական
եւ ադրբեջանական տնտեսութիւնների տիրապետութեան տակ: Դրա
համար էլ արագացնում է հայթուրքական յարաբերութիւնները։
Փաշինեանը ընդունելու է Անկարայի պայմանները՝ սկզբում՝ Թուրքիայի ներկայիս սահմաններն է ճանաչելու, յետոյ՝ Ադրբեջանում Արցախի հետ Ադրբեջանի սահմաններն
է ճանաչելու, յետոյ՝ հրաժարւելու է
Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգայնօրէն ճանաչման ակցիայից:
Փաշինեանն ուժեղ է՝ հայերին ուրանալու եւ արտաքսելու հարցում,
նա ուժեղ է հակառակորդներին բանտարկելու հարցում, սակայն՝ թոյլ է
հայ ժողովրդի շահերը պաշտպանելու
հարցում:
Եկել է ժամանակը արթնանալու,
հրաժարւելու այս նախագծից, որը
հաւասարազօր է հայ ժողովրդի
ինքնասպանութեանը։
Ամենադժբախտը լինելու են Հայաստանի հայերը, ովքեր յայտնըւելու են Թուրքիայի եւ նրա արդիւնաբերութեան տնտեսական, հետեւաբար՝ քաղաքական տիրապետութեան տակ։ Ընկերներիս հետ, մենք
կազմակերպում ենք՝ պաշտպանւելու,
եւ աշխարհին ապացուցելու, թէ ինչ
է անում Փաշինեանը Հայաստանի
հետ»։

Ռուսական կողմը
հաստատել է, որ
օգոստոսի 1-ին
Ադրբեջանն է խախտել
հրադադարի ռեժիմը

«168.am» - Անցած մէկ օրւայ ընթացքում ռուսական խաղաղապահ
զօրախմբի պատասխանատւութեան
գօտում ադրբեջանական զինուժի
կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման երեք դէպք է գրանցւել, ինչի
հետեւանքով վիրաւորւել է Լեռնային Ղարաբաղի Զինւած ուժերի ներկայացուցիչը: Ինչպէս տեղեկացնում
է «Արմէնպրես»-ը, այս մասին հաղորդագրութիւն է տարածել ՌԴ Պաշտպանութեան նախարարութիւնը:
ՌԴ խաղաղապահների կողմից
27 դիտակէտերում իրադրութեան
շուրջօրեայ մոնիթորինգ եւ կրակի
դադարեցման ռեժիմի պահպանման

վերահսկողութիւն է իրականացւում:
«Անցած մէկ օրւայ ընթացքում
ռուսական խաղաղապահ զօրախմբի
պատասխանատւութեան գօտում ադըրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման երեք
դէպք է գրանցւել, ինչի հետեւանքով
վիրաւորւել է Լեռնային Ղարաբաղի
Զինւած ուժերի ներկայացուցիչը։
Ռուս խաղաղապահների հրամանատարութիւնը ադրբեջանական եւ
հայկական կողմերի ներկայացուցիչների հետ համատեղ հանգուցալուծել
է իրավիճակը»,- նշւած է հաղորդագըրութեան մէջ։
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Փակեցիք Հայրենիքի օդային եւ
ցամաքային սահմանները, բայց այս
տեսակի համար, մեր տեսակի համար,
դաշնակցական տեսակի համար
Հայրենիքի ու Հայոց պետականութեան
հետ կապը արեան, համոզումի, գէնի ու
յանձնառութեան կապ է

Այսքան ճղճիմ, այսքան վախեցած,
այսքան չմարդ ու անհայրենիք... Ոչ
մի օր չի անցնում առանց վատ լուրի,
մեր կեանքի իւրաքանչիւր օրն արդէն
չորս տարի է մղձաւանջի է վերածւել.
ծանր լուրերի սպասումից ու անհեռանըկարայնութիւնից սեփական հողի
վրայ տնւորի սպասումով ենք ապրում, մաշւելով տեսակի պարտութեան
գիտակցումից ու ամէն օր մեզ պարտադրւող նահանջներից ու քաոսից։
Աշխարհի քաղաքական սեղանի
վրայ արժէզրկւած թղթադրամի վերածւած մեր երկրում ոչնչացւեց ու
արժէզրկւեց ամէն բան, պետական
ինստիտուտներից մինչեւ բարոյական
եւ արժէքային համակարգեր։ Ներազգային ատելութեան ու անհանդուրժողականութեան այս քաղաքակա-

նութիւնը միայն ու միայն մեր թշնամիներին է հաճոյ։
Ու թիրախում բացայայտօրէն Դաշնակցութիւնն է՝ ազգային կազմակերպւած այն ուժը, որը 132 տարի գործել
է «Ամէն բանից վեր Հայրենիք» համոզումով ու նւիրումով։ Քաղաքական
ուժ, որը շարքային կուսակցութիւն
չէ, այլ Սփիւռքը՝ մեր ազգային հարըստութիւնը, տասնամեակներ շարունակ կենսունակ ու կազմակերպւած դարձրած ուժ։
Դաշնակցութիւնն այսօր գիտակցըւած եւ մեթոդաբար քարկոծւում է։
Հայաստանի ծնկելը դեռ քիչ է. Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ օտարացումը քիչ է, Հայրենիքի ու պետականութեան աճուրդացումը քիչ է.
վերջնական ծրագրի արարներից մէկն

էլ Սփիւռքի եւ Հայրենիքի միջեւ սեպ
խրելն է...Դժւար չէ պատկերացնել,
թէ ում է ձեռնտու Սփիւռքի օտարացումը, հայրենազրկումը...
Դժւար չէ պատկերացնել զուլալ
աչքերով այդ աղջնակի՝ 23-ամեայ
հոլանդահայ Սիւնէ Աբրահամեանի
հոգեվիճակը, ցաւն ու վիրաւորանքը,
երբ Հայրենիքի դարպասները փակում
են նրա առջեւ...Իսկ Սիւնէն մենակ
չէ. այդպէս մտածում են հազարներ...
Որեւէ պատճառաբանութիւն խըղճուկ է, խոցելի եւ դատապարտւած։
Փակեցիք Հայրենիքի օդային եւ ցամաքային սահմանները, բայց այս տեսակի համար, մեր տեսակի համար,
դաշնակցական տեսակի համար Հայրենիքի ու Հայոց պետականութեան
հետ կապը արեան, համոզումի, գէնի ու յանձնառութեան կապ է։ Չի
հասկանայ ձեր փոքրիկ հոգին եւ
ծոյլ, եւ օտար, եւ օտարասէր, եւ հաճկատար ու աթոռամոլ... մերը Երկիրն
է, ուր սուրբ է ամէն քար։
Իսկ դուք շարունակէք չյաղթահարել ձեր վախերը, շարունակէք թաքնըւել զրահապատ մեքենաների ապակիների յետեւում, թիկնազօրների թիկունքում. շարունակէք երկրի բռնապետացումը... միեւնոյն է՝ ժամանակը
ճեղքում է ամէն բան, ճեղքում է ու
պատմութեան համար տալիս չջընջւող գնահատական։ Պատմութեան
դատից թաքնւել չի լինի...
Այդ գնահատականն այսօր էլ է
հնչում...

ԼԻԼԻԹ ԳԱԼՍՏԵԱՆԻ
«ֆէյսբուք»-եան էջից
«zham.am»

Խոզնաւարի նախկին ղեկավար.

«Ուզում եմ մեր իշխանութիւնը
պատասխանի՝ այդ ճանապարհն
ինչո՞վ է մեզ համար լաւը»
«168.am» - Յուլիսի 29-ին ՀՀ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցւածքների նախարարութիւնից լրատւամիջոցների հարցումներին ի պատասխան՝ յայտնել էին,
որ Մ-12/-Տեղ-Կոռնիձոր աւտոճանապարհի վերակառուցման աշխատանքները կը մեկնարկեն 2022
թւականի օգոստոսին:
Խօսքը Լաչինի միջանցքի այլընտրանքային ճանապարհի մասին է:
Արցախը Հայաստանին կապող
այլընտրանքային ճանապարհը Սիւնիքի մարզի Տեղ, Կոռնիձոր գիւղերով կը միանայ Արցախին՝ Բեր-

«Մեզ ճանապարհ եղել է, բայց
սրանք եկան կապիտուլիացիա ստորագրեցին ու ամէն ինչ յանձնեցին,
հիմա էլ այլընտրանքային ճանապարհ են կառուցում: Ես մէկ բան
գիտեմ, այդ ճանապարհը մեզ համար լաւը չէ:
Ես չգիտեմ՝ այդ ճանապարհն
ինչով լաւը կը լինի, հարց է՝ Աստւած ոչ անի, պատերազմի դէպքում մենք կը կարողանա՞նք հասնել Արցախ, Արցախից էլ հասնել
Հայաստան: Ուզում եմ մեր իշխանութեանը հարց տալ, իրենք
էլ թող պատասխանեն՝ այդ ճա-

Գորիսից որ գնում ենք Խոզնաւար, մի բարձունք կայ, երբ
այդ բարձունքին կանգնում եմ, երեխայի նման լացում
եմ, ամբողջը տեսանելի է, թէ այստեղից ինչեր են յանձնել
թշնամուն: Այդ ամբողջը մերն է եղել, բայց այսօր
թուրքն է կանգնած:
դաձորի շրջանի Հին Շէն, Մեծ Շէն
գիւղերով:
«168.am»-ի հետ զրոյցում Սիւնիքի մարզի Խոզնաւար համայնքի
նախկին ղեկավար Վարօ Գրիգորեանի ասութեամբ՝ որեւէ մէկը չի
երաշխաւորում, որ Կոռնիձորով
կառուցւելիք այլընտրանքային ճանապարհն անվտանգ կը լինի:

նապարհն ինչո՞վ է մեզ համար
լաւը: Քաշաթաղը յանձնում են,
Աղաւնոյից հրաժարւում են, Սիւնիքից էլ՝ հետը, այսքանից յետոյ լաւ
բան պէ՞տք է սպասենք:
Գորիսից որ գնում ենք Խոզնաւար, մի բարձունք կայ, երբ այդ
բարձունքին կանգնում եմ, երեխայի նման լացում եմ, ամբողջը տե-

սանելի է, թէ այստեղից ինչեր են
յանձնել թշնամուն: Այդ ամբողջը
մերն է եղել, բայց այսօր թուրքն է
կանգնած»,- նշեց Վարօ Գրիգորեանը:
Ըստ նրա, իշխանութիւնը մշտապէս զիջում է երկրի մի հատւածը,
հետեւաբար՝ հարց է առաջանում,
եթէ չզիջի, ապա ինչ է լինելու՝ պատերա՞զմ:
«Աւելի լաւ է թող պատերազմ
լինի, բազմիցս ասել եմ՝ մենք կանգնած ենք, աւելի լաւ է կանգնած մեռնենք, քան այսպէս տապալւած:
Ես պատրաստ եմ իմ երեխաների,
ընկերների հետ կռւել ու զոհւել:
Աւելի լաւ է չտեսնեմ այն, ինչ այսօր կատարւում է, քան տեսնեմ:
Հետաքրքիր է, եթէ ամէն ինչ զիջելու են, բա Երեւանն ո՞ւմ են տալու: Շատ վտանգաւոր գործընթացներ են տեղի ունենում: Լաւ, դրանք
չե՞ն հասկանում, որ մէկ բուռ ենք
մնացել՝ Արտաշատից մինչեւ Երեւան»,- եզրափակեց Վարօ Գրիգորեանը:

Մետաքսէ Յակոբեան.

«Մենք պէտք է կտրուկ
քայլերի գնանք, որ
ՀՀ իշխանութիւնները
Արցախի հետ կապւած
որեւէ գործընթացի
չմասնակցեն»

«news.am» - Անհնար է տարբերակ,
որ կարող է լինել խաղաղութեան
պայմանագիր՝ առանց Արցախը
շօշափելու, որովհետեւ խաղաղութեան օրակարգի հիմքում սահմանազատումն ու սահմանագծումն
է եւ դրա արդիւնքում Ադրբեջանի
տարածքային ամբողջականութիւնը ճանաչելը: Այս մասին «news.am»-ի
հետ զրոյցում ասաց Արցախի ԱԺ
«Արդարութիւն»
խմբակցութեան
պատգամաւոր Մետաքսէ Յակոբեանը՝ անդրադառնալով ՀՀ Անվըտանգութեան խորհրդի քարտուղար Արմէն Գրիգորեանի այն յայտարարութեանը, որ հնարաւոր է
քննարկել տարբերակ, որ հայ-ադըրբեջանական յարաբերութիւնները տարանջատւեն Արցախի հարցից:
«Հայաստանի իշխանութիւնները
եթէ բանակցում են, իրենք անկեղծ
չեն ու չեն ասում՝ ինչ են բանակցում
ընդհանրապէս, որովհետեւ շրջան-

մենք ինչ աղէտների ենք առնչւելու
միայն Աստւած գիտի այս պահին»,ասաց նա:
Պատգամաւորի ասութեամբ՝ Արցախում ոչ թէ հանգստութիւն է, այլ
անորոշութիւն է, սակայն քաղաքական առումով լուրջ գործընթացներ
են ընթանում:
«Քաղաքական ընդդիմադիր ուժերի համար գոնէ ակնյայտ է, որ
Արցախից Հայաստանի իշխանութիւնները իրենց ձեռքերը լւացել
են, գուցէ հասարակութիւնը դա լաւ
չի գիտակցում, բայց մի օր դա
ակնյայտ է դառնալու, եւ մենք
պէտք է ինքնակազմակերպւած լինենք եւ մենք այդ առումով նախապատրաստութիւններ ենք անում:
Վաղ թէ ուշ մենք պէտք է կտրուկ
քայլերի գնանք, որ Հայաստանի
իշխանութիւնները Արցախի հետ
կապւած գործընթացի չմասնակցեն, ուղղակի մեզ դեռեւս պահում
է այն հանգամանքը, որ Արցախը
բանակցային կողմ չէ, պէտք է
հասնենք նրան, որ Արցախը եւս
կարողանայ իր ձայնը լսելի դարձնել: Կամ հնարաւոր է, որ ինչ-որ մի
օր Հայաստանի իշխանութիւններն
ասեն՝ գնացէք, ձեր գլխի ճարը տեսէք, այսինքը՝ մենք ցանկացած սցենարի պէտք է պատրաստ լինենք
եւ այդ առումով մենք բաւականին
աշխատանքներ արել ենք, անում
ենք, որ պատրաստ լինենք այդ զարգացումներին: Իհարկէ, եթէ Հայաստանի իշխանութիւնները ցանկա-

Ստացւում է այնպէս, որ ուղղակի այդ բոլոր
գործընթացները, որ իրենք անում են, կրկին փափուկ
բարձ են դնում ժողովրդի գլխի տակ եւ սա զուտ մէկ շահ
է հետապնդում՝ ինչքան հնարաւոր է՝ երկարացնել իրենց
իշխանութեան կեանքը: Թէ մենք ինչ աղէտների ենք
առնչւելու միայն Աստւած գիտի այս պահին:
ցել Արցախը ու բանակցել խաղաղութեան օրակարգի շուրջ, ես չեմ
պատկերացնում ինչ գործ ունէր
Հայաստանը էդ ամբողջ խառնաշըփոթի մէջ: Կամ միւս տարբերակը,
որ իրենք վերջնականապէս պէտք
է յայտարարեն, որ Հայաստանի իշխանութիւնները հրաժարւում են
Արցախի հիմնախնդրի հարցից, այսինքն՝ որպէս բանակցող կողմ չեն
լինելու, այսինքը՝ վերջնական հրաժարւելու են Արցախի հարցից:
Տարբերակ, որ կարող է լինել
խաղաղութեան պայմանագիր իրենք
կնքեն առանց Արցախը շօշափելու, անհնար է, որովհետեւ խաղաղութեան օրակարգի հիմքում սահմանազատումն ու սահմանագծումն
է եւ դրա արդիւնքում Ադրբեջանի
տարածքային ամբողջականութիւնը ճանաչելը: Եթէ իրենք ճանաչելու են Ադրբեջանի տարածքային
ամբողջականութիւնը, հետեւաբար
իրենք ճանաչելու են Արցախը Ադըրբեջանի մաս, որովհետեւ Հայաստանը ինքը չի ճանաչել Արցախը որպէս անկախ պետութիւն:
Ստացւում է այնպէս, որ ուղղակի
այդ բոլոր գործընթացները, որ իրենք
անում են, կրկին փափուկ բարձ
են դնում ժողովրդի գլխի տակ եւ
սա զուտ մէկ շահ է հետապնդում՝
ինչքան հնարաւոր է՝ երկարացնել
իրենց իշխանութեան կեանքը: Թէ

նան փակել Արցախի հարցը, Արցախում բոլորը ոտքի կը կանգնեն եւ
բոլորը կը տեսնեն Արցախի ուժը»,ասաց նա:
Յակոբեանի ասութեամբ՝ եթէ
Արցախի իշխանութիւնները լուռ
հետեւում են տեղի ունեցող գործընթացներին, ապա ստացւում է,
որ Հայաստանի իշխանութիւնների հետ լուռ յանձնում են Արցախը:
Պատգամաւորը նշեց, որ շուտով
Արցախի Հանրապետութեան նոր
Սահմանադրութիւնը պատրաստ
կը լինի, որից յետոյ էլ դեկտեմբերի
10-ին նախատեսւած է անցկացնել
հանրաքւէ. «Եթէ ժողովուրդը այս
փոփոխութիւններին այո է ասում,
ապա մենք գնում ենք արտահերթ
խորհրդարանական ընտրութիւնների, այս անգամ արդէն անջատ
իրարից»:
Անդրադառնալով՝ Ալիեւ-Փաշինեան հնարաւոր հանդիպմանը, Մետաքսէ Յակոբեանը նշեց, որ ոչ մի
ակնկալիք այդ հանդիպումից պէտք
չէ ունենալ: «Պարտւած ղեկավարը
գնալու է, գլուխը կախ լսելու է Ալիեւի յանձնարարականները, որպէսզի յետ գայ եւ հլու-հնազանդ կատարի: Ամէն դէպքում հիմա վիճակը շատ աւելի վատ է, այսպիսի
վիճակ Արցախում չի եղել նոյնիսկ
խորհրդային տարիներին»,- յաւելեց
նա:
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ԵՌՕՐԵԱՅ ԿԱՐՕՏԻ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ
ԴԷՊԻ ՍՈՒՐԲ ԹԱԴԷԻ ՎԱՆՔ
«ՀԱՅՈՑ ՏԱՂԱՒԱՐԱՀԱՐԱՑ ՏՕՆՆ Է
Ս. ԹԱԴԷԻ ԵՌՕՐԵԱՅ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆԸ»
ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴ
ԳՐԻԳՈՐ ԱՐՔ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ

(Շարունակութիւն նախորդ համարից)
Յայտնենք, որ պետական պատասխանատուները սոյն հանդիպումից քիչ
անց ներկայ էին սուրբ պատարագի
առաջին մասին եւ յարգեցին հայ ուխտաւոր ժողովրդին, մասնակից լինելով
նրանց աղօթքին:

Պաշտօնական հանդիպում՝
պետական վրանի տակ
Յաջորդ օրը՝ շաբաթ, յուլիսի 30-ի
առաւօտեան, վանքի մօտակայքում
տեղադրւած պետական հսկայ վրանի
ներքոյ պաշտօնական հանդիպում կայացաւ Սրբազան Հօր եւ պետական ներկայացուցիչների միջեւ, ներկայութեամբ
Թեմական խորհրդի, Վանքերի ուխտագնացութեան գործադիր յանձնախըմբի անդամների, Իրանի Եկեղեցիների պահպանման պետական կենտրոնի տնօրէն Շերլի Աւետեանի եւ հիւրերի:
Հանդիպման վայր ժամանեցին Չալդըրանի կուսակալը, ընկերակցութեամբ
արեւմտեան Ատրպատականի Փոքրամասնութիւնների գրասենեակի պատասխանատուների, Մշակութային ժառանգութիւնների տնօրէնութեան, գընդապետների, ապահովական մարմնի
պատասխանատուների, Ատրպատականի Արեւելեան նահանգի Իսլամական Մշակոյթի տարածման կենտրոնի
տնօրէնի եւ պետական այլ անձնաւորութիւնների: Հանդիպմանը ներկայ
էին Իրանի Իսլ. խորհրդարանում Թեհրանի եւ հիւսիսային իրանահայութեան
պատգամաւոր Արա Շահվերդեանը եւ
հիւրաբար վանքում գտնւող, Իրանում
Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան՝ Արսէն
Աւագեանը:
Սրբազան Հայրը իր խօսքում փառք
տւեց Ամենակալ Աստծուն, որ համաշխարհային մեծ փորձանք-փորձառութիւնից եւ երկու տարւայ ստիպողական դադարից յետոյ, 68-րդ տարին
լինելով կազմակերպւեց եռօրեայ ուխտագնացութիւնը. «Մեր աղօթքը չդադարեցրինք: Ամենաուժեղ զէնքը աղօթքըն է, որը կարող է լուծում բերել մեր
կեանքի բոլոր դժւարութիւններին: Այս
վանքում, որ քրիստոնեայ աշխարհի
առաջին եկեղեցին եւ վանական համալիրն է, միշտ աղօթելու ենք, որովհետեւ աղօթքը կրօնական տարբերութիւն չի՛ ճանաչում: Միայն անհաւատ ու
անկրօն մարդիկ աղօթք չունեն»,- ասաց
Սրբազան Հայրը, աւելացնելով, որ այս
վանքը Իրանում մեր «ինքնութեան
թուղթն է, որը գոյութիւն ունէր նախքան իսլամական կրօնը…»: Սրբազան
Հայրը անձնապէս եւ հայ ժողովրդի

անունից երախտագիտութիւն յայտնելով Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան կրօնական առաջնորդ՝
այաթ. Խամենէին եւ պետական ողջ
անձնակազմին, Իրանում մեր ժողովըրդի վայելած կրօնական ազատութեան համար, որի ցցուն օրինակներից մէկն է Ս. Թադէի եռօրեայ ուխտագընացութիւնն է: Սրբազան Հայրը մեծապէս գնահատեց Մշակութային պահպանման պետական հիմնարկութեան
կատարած վերանորոգութեան հսկայական աշխատանքը, ինչպէս նաեւ
Իրանի եկեղեցիների պահպանութեան
պետական գրասենեակի բծախնդիր
մօտեցումը մեր սրբավայրերի բարեզարդման գործին: Եռօրեայ ուխտագընացութեան կազմակերպական աշխատանքների համար Թեմական խորհըրդի կողմից նորանշանակ Վանքերի
ուխտագնացութեան գործադիր յանձնախմբի աշխատանքը եւս գնահատեց
Սրբազան Հայրը, որոնք հարիւրաւոր
վրաններ լարելով անցեալ շաբաթւայ
ընթացքում, երեք օրերի համար հիւրընկալել էին մեծաթիւ ուխտաւորներ:
Երախտիքի խօսք ուղղելով Չալդըրանի կուսակալին, Սրբազան Հայրը
բարձր գնահատեց նրա պատրաստակամութեան ոգին. «Աշխարհը այսօր
խառնւել է: Հիւանդութիւն, պատերազմ
եւ թշնամանք: Իրանում մեր ապրած
այս օրերը թող խաղաղութեան ու համերաշխութեան օրինակ հանդիսանան
համայն աշխարհին, թէ ինչպէս կարող
ենք կրօնապէս, լեզւով ու մշակոյթով
տարբեր լինելով, միասնաբար ապրել
Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւնում»,- շեշտեց Սրբազան Հայրը: Իր խօսքում Կուսակալը բարձր գնահատեց
մեր ժողովրդի կապւածութիւնը եւ հաւատքը, որ համաճարակից յետոյ այսքան մեծ թւով ներկայ է սոյն ուխտագընացութեանը: Արտայայտւեց նաեւ
պատգամաւոր Արա Շահվերդեանը,
շնորհակալութիւն յայտնելով ե՛ւ պետական պատասխանատուներին՝ իրենց օժանադակութեան համար, ե՛ւ
թեմի ազգային իշխանութեանը, ե՛ւ
Իրանի Եկեղեցիների պահպանման
գրասենեակին, բարձրորակ կազմակերպւածութեան համար: Նա այս առիթով յուշանւէրներ յանձնեց բոլոր
օժանդակ մարմիններին:

Ուխտի սուրբ պատարագ՝
տաճարում
Յուլիսի 30-ին, ուխտագնացութեան
վերջին օրը, առաւօտեան ժամը 11-ին,
Ս. Թադէի վանքի տաճարում եպիսկոպոսական հանդիսաւոր սուրբ պատարագ մատուցեց եւ պատգամեց Ատըրպատականի հոգեւոր առաջնորդը:
Խորանին սպասարկում էին քահանայ հայրը եւ սարկաւագները: Ս. պատարագի երգեցողութիւնը քառաձայն
կատարւեց Թաւրիզի «Կոմիտաս» երգչախմբի կողմից, ղեկավարութեամբ
երաժիշտ Վարդան Վահրամեանի: Ս.
խորանին սպասարկում էին թեմի սարկաւագաց եւ դպրաց դասերը՝ զոյգ
բուրվառով, քշոցակրութեամբ, կերոնակրութեամբ եւ մոմակրութեամբ:
Թեմակալ առաջնորդը իր հոգեւոր
պատգամը յղելով ներկայ ուխտաւորների բազմութեանը, փառք ու գոհութիւն յայտնեց Երկնաւոր Հօրը, խաղաղ
պայմաններում սոյն ուխտագնացութեան կայացման համար. «Անցեալ երկու տարիների, տամկացած աչքերով
աղօթեցինք այս տաճարում, ուխտաւորների բացակայութեան: Ծնրադիր
խնդրեցինք Աստծուց, որ մեզ դարձեալ
արժանի դարձնի այս հոգեշէն պահը
ապրելու՝ Ի՛ր փառքի համար: Հազա՜ր
փառք Աստուծոյ, որ արժանի դարձանք
ուխտի գալու այս սրբավայրը: Շատերը
յուսալքւեցին, ուրիշները դասալքւեցին,
բայց ո՞ւր է մեր հաւատքը»,- ասաց
Սրբազան Հայրը, օրւայ բնաբանը՝ «Հաւատք քո կեցուցին զքեզ» այժմէական
շնչով մեկնաբանելով:
Աւարտին, նա շնորհակալութիւն եւ
գնահատանք յայտնեց ազգային կառոյցներին, Պատգամաւորական ժողովին եւ Թեմական խորհրդին, հոգեւորականաց եւ սարկաւագաց ու Դըպրաց դասերին, «Կոմիտաս» երգչախըմբին, Խնամակալ մարմինին, Վանքերի
ուխտագնացութեան գործադիր յանձնախմբին, եւ Հ.Մ.Ա.Կ.-ի կարգապահներին եւ Սկաուտական կազմին, իրենց
անվերապահ մասնակցութեան համար:
Իր քարոզի վերջում, Սրբազան Հայրը անակնկալօրէն խորանի բեմի մօտ
հրաւիրեց 90-ամեայ Համազասպ Ոսկանեանին, որը առաջին 1954 թ.-ի,
առաջին տարւանից սկսեալ մինչեւ
այսօր մասնակցում է ուխտագնացութեանը, դրա հիմնադիր անդամներից
հանդիսանալով: Սրբազան Հայրը այս
առիթով յիշատակի մակագրեալ գիրք
նւիրեց նրան, քաջառողջ երկարակեցութիւն մաղթելով:
Նոյն պահին, Սրբազան Հայրը բարձըր գնահատելով դոկտ. Շերլի Աւե-

տեանի նւիրեալ ծառայութիւնը եւ անմընացորդ սիրով կատարած աշխատանքը Ատրպատականի հայոց թեմի
վանքերում եւ եկեղեցիներում, Ատըրպատականի հայոց թեմի Ազգային իշխանութեան անունից եւ անձնապէս
մեծարեց նրան, յիշատակի նւէր յանձնելով, բոլոր հաւատացեալ ուխտաւորների ներկայութեան:
Ջրօրհնէք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան նորօրհնեալ
Միւռոնով
Ս. պատարագի աւարտին, «Ուրախ
լեր» շարականի երգեցողութեամբ, թափօրով եւ յատուկ սափորի մէջ դրւած
խորան բարձրացւեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Մայրավանքում Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա կաթողիկոսի
ձեռամբ նորօրհնեալ Սրբալոյս միւռոնը,
հանդիսաւոր ջրօրհնէքի համար:
Սրբազան Հայրը ստանձնելով գեղակերտ սափորը, «Առաքելոյ աղաւնոյ» շարականի երգեցողութեամբ այն
հեղուց կաթսայի մէջ եւ այնուհետեւ
Ս. Թադէոս Առաքեալի Աջով, «Ամէն
ալէլուիա»-ի կատարման պահին խաչանիշ օրհնեց ջուրը, ի բժշկութիւն բոլոր տեսակի հիւանդութիւնների: Մասնաւոր նկարազարդ բաժակներով, ո-

րոնք նւիրաբերւել էին տէր եւ տիկին
Ալէն եւ Անի Սայեադեանների միջոցով, օրհնւած ջրից ստացան բոլոր ուխտաւորները:
Երգչախումբը խոր ապրումով հընչեցրեց «Կիլիկիա»-ն, բարեպաշտ ժողովրդի երգակցութեամբ, մինչ սուրբ
Աջով գլխաւորւած եկեղեցականաց թափօրը ուղղւեց դէպի շրջափակ եւ ամբողջ տաճարի շուրջը պտտւելով եկաւ
առաջնորդական յարկաբաժնի՝ վանահօր սենեակի առջեւ, որտեղ երգչախումբը կատարեց «Հայր Մեր»-ը: Սըրբազան Հայրը «Պահպանիչ»-ով օրհնեց
ժողովրդին, գնահատական իր խօսքը
ուղղեց Ազգային իշխանութեանը, երգչախմբին, կրտսերաց դպրաց դասին,
Խնամակալ մարմինին, ու յատկապէս
Վանքերի ուխտագնացութեան գործադիր նորակազմ յանձնախմբին, կատարւած կազմակերպ եւ բծախնդիր աշխատանքի համար:
Ս. Թադէի ուխտագնացութիւնը,
շուրջ հինգ հազար ուխտաւորներով,
որոնք աշխարհի տարբեր երկրներից
էին եկել, այս տարի եւս բացառիկ
առիթ հանդիսացաւ մեր ժողովրդի
քրիստոնէական հաւատքի վերարթնացման եւ ազգային պատկանելիութեան գիտակցութեան ամրապնդման:
(Շար. 4 եւ վերջ)
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ՍՐԲՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
ՄԻԱԶԱՆԳՒԵՑԻՆ

Ատրպատականի հայոց մեր թեմի գործունէական բարձրակէտն է
հանդիսանում բազմահազարանոց
հաւատացեալների ներկայութեամբ
կայացած տարեկան մեծ՝ եռօրեայ
դրութեամբ ուխտագնացութիւնը դէպի Ս. Թադէի վանքը:
Անցնող երկու տարիների ընթացքում, համաշխարհային տարողութեամբ յայտնւած համաճարակի ծանօթ պատճառով, միմիայն Ազգային
իշխանութեան անդամների ներկայութեամբ եկեղեցական արարողութիւն կատարւեց, չընդհատելու համար ուխտագնացութիւնների ամրապինդ ոսկեշղթան, դէպի մեր հաւատքի սրբատունը՝ Ս. Թադէոս Առաքեալի վանքը:
Կարօտի բացայայտ այն զգացումը, որը թեւածում էր մէկ վրանից
միւսը, Տաճարի շրջափակի մինչեւ
ամենավերջի վրանը հայ ուխտաւորի, ինքնին աղօթական միջավայր
էր ստեղծել բոլորի սրտում: Տաճարի
սրբազան կամարների ներքոյ եկեղեցական արարողութիւններից յետոյ
լսւած հայկական դուդուկի կատա-

րումը նարեկացիական աղօթասացութեամբ, առաւել եւս երանգաւորեց
այս տարւայ ուխտագնացութիւնը, հայ
հաւատացեալի սրտում բոցավառելով
Մեծ Սուրբի ինքնամփոփ աղօթքի
հզօր ազդեցութիւնը:
Այս տարւայ ուխտագնացութիւնը, սակայն, ունէր աւելին. երկու սըրբութիւններ միազանգւելու էին եւ միազանգւեցին, գիրկընդխառնւելու էին
եւ գիրկընդխառնւեցին ներկայ բոլոր
հաւատացեալների ջերմեռանդ աղօթքով…:
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Մայրավանքում, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա Վեհափառ Հայրապետի ձեռամբ նորօրհնեալ Սրբալոյս Միւռոնն
էր հասել Ս. Թադէի վանքը, եւ սուրբ
խորանի վրայ կատարւած ջրօրհնէքով միազանգւելու էր մեր հաւատքի առաջին սրբավայրի՝ Ս. Թադէի
վանքի ոգեղէն խորհրդի հետ…:
«Օրհնեսցի եւ սրբեսցի ջուրս
այս, նշանաւ Ս. Խաչիս եւ Ս. Աւետարանաւս եւ Սրբալոյս Միւռոնաւս
եւ Ս. Աջովն Թադէոսի Առաքելոյն...»:
Սուրբի Աջի մասունքը կրող աջաձեւ մասնատուփի մխրճումը Սըրբալոյս Միւռոնի կաթիլներ պարունակող ջրի մէջ, միազանգեց երկու
սրբութիւններ, որոնք մեր հոգու եւ
հաւատքի ակունքների ջրտուքը
կատարեցին վանքում…:
Շուրջ երկու տարիներ լուռ մնացած ու իրենց հաւատացեալների
շրթների հպումին սպասող քարերը
վանքի, սկսեցին բարբառել, արձագանգելով դպիրների ալախօսիկ երգեցողութեան…
Ամէն, Ալէլուիա, Ալէլուիա, Ալէլու-

իա…
Ժողովրդի հաւատաւոր խաչակընքման հետ, հայի դէմքը միանգամ եւս օծւում էր Սուրբ Միւռոնով,
սակայն այս անգամ միազանգւած
հաւատքի ծննդավայր Սուրբ Թադէի
վանքի խորհրդի հետ…:
Եւ Թափօրը սկսւեց վանքի շըրջափակում: Սրբութիւններն էին տողանցում բոլորի աչքերի առջեւ, հայ
մարդու հաւատքի վկայութեամբ:
Ներկայ իւրաքանչիւր հաւատացեալ
հայ, վկան էր հանդիսանում երկու
սրբութիւնների միազանգմանը:
Ինչքա՜ն հայեր երանի էին տալու այն ուխտաւորներին, որոնք Թաւրիզից, Ուրմիայից, Իրանի հեռաւոր
թէ մօտակայ քաղաքներից, շրջակայ
երկրներից եւ նոյնիսկ հեռաւոր աշխարհից ներկայ էին սոյն պատմական օրւայ ընթացքում, հոգեպարար
արարողութեան, որի ընթացքում ֆիզիկական աչքերին երեւելի պարզութեամբ քայլեցին երկու սրբութիւնները եւ ի վերջոյ միազանգւեցին իրար:
Վանահօր խուցի առջեւից վերջին
օրհնութիւնը եւս ստացան բոլոր հաւատացեալները, որոնք երկրորդ անգամ եւս ուզեցին համբուրել Սուրբի
միւռոնաբոյր Աջը, շրթներով եւս զգալու սրբութիւնների միազանգման հըրաշքը, որը կատարւեց Սուրբ Թադէոս Առաքեալի վանքում, բոլորի ներկայութեամբ, երկնային անթառամ
ոգեղինութեամբ, որի ազդեցութիւնը
ընդերկար զգալու է հայ մարդը:
Խմբագրական Ատրպատականի
հայոց թեմի հրատարակչութիւն
«Արտազ» ամսագրի
(թիւ 7, յուլիս 2022 թ.)

Հայ յուշարձանագիտութեան
«երկրորդ Թորամանեանը»
«Դեռեւս այն ժամանակ՝ խորհըրդային տարիներին, եթէ զէնք յայտնաբերէին մեզ մօտ, երեւի այդքան
չսարսափէին, որքան որ լուսանկարչական սարք տեսնելիս: Իսկապէս.
երբ ասում են՝ գող՝ սիրտը դող, սա
հէնց ադրբեջանցի թուրքերի համար
են ասել: Նրանք սարսափում էին լուսանկարչական սարքը ձեռքին որեւէ
այցելուից, որովհետեւ թէ՛ Կուրի աջ ափին, եւ թէ՛ ձախ ափին նստած էին
ուրիշի տան մէջ եւ իրենց պաշտպանական բնազդով ուղղակի փորձում էին
արգելել բոլոր նրանց գործը, ովքեր
որեւէ պատմական յուշարձան էին
ուզում տեսնել կամ լուսանկարել: Դա
թուրքի համար ահուսարսափ էր…»:
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«Հայ կին» միութեան
անդամուհի՝
Սեզա Թամրազեանի
անմոռաց յիշատակին
Իւրաքանչիւր անհատի կեանքը արժեւորւում է իր գործունէութեամբ, իսկ եթէ այդ գործերը տոգորւած եւ յագեցած են լինում ազգային, գաղափարական եւ հայրենասիրական ոգով ու սրտով եւ
գործով՝ դա արդէն առաւել վեհացնում ու վսեմացնում է այդ անհատին։
Ահա, այսպիսի նւիրւած անձնաւորութիւն էր Սեզան։ նա իր միութենական, ազգային շահերը միշտ
վեր էր դասում իր անձնական շահից։ Նրա համար չկար մեծ ու փոքր
ազգային գործեր՝ բոլորը անխտիր
համահաւասար էին՝ առանց տըրտունջի կատարում էր։
Այս բոլոր յատկանիշերի կողքին
պէտք է աւելացնել նրա անյագ սէրը
եւ ձգտումը դէպի նորարարութիւն
եւ ամենակարեւորը՝ համակարգչով
հայկական իրադարձութիւններին
հետեւելն էր։
Սեզա Թամրազեանը օրինակելի միութենական էր եւ տարիներ
շարունակ իր ստանձնած թէ՛ հաշւապահական, թէ՛ գանձապահական պարտականութիւնները ամենայն բծախնդրութեամբ կատարում
էր։

Նա արդարացնում էր իրեն վըստահւած իւրաքանչիւր աշխատանք։
Դրանցից կարելի է յիշատակել
«Համով հոտով» գրքի հրատարակումը եւ այլ բազմաբնոյթ աշխատանքներ։
Սիրելի Սեզա, գնացիր դէպի
յաւիտենականութիւն, սակայն քո յիշատակը անմոռաց կը մնայ քեզ
ճանաչողների, ընկերների եւ հարազատների սրտերում:
Հանգչի՛ր խաղաղութեամբ եւ
յիշատակդ միշտ փառաւոր:

«Հայ կին» միութեան
վարչութիւն
1 օգոստոսի 2022

Մոսկւայի միջազգային
կինոփառատօնի
շրջանակում տեղի
կունենայ «Զուլալի»
ֆիլմի միջազգային
պրեմիերան

ՍԱՄՈՒԷԼ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
Յուշարձանագէտ

Նա չհասցրեց նշել իր 60-ամեայ
յոբելեանը, չհասցրեց լրումին բերել
հայրենանւիրումի իր բոլոր նախաձեռնութիւններն ու նպատակները:
Անհանգիստ, ձանձրոյթ ու յոգնութիւն չճանաչող այս մեծ հայորդին,
սկսած յետդպրոցական տարիներից,
խիզախօրէն գիտակցական իր ողջ
կեանքը նւիրաբերեց հայ յուշարձանագիտութեանն ու հայկական հետքի բացայայտումներին: Եւ հասցրեց
անել այն, ինչ զօրու կը լինէր անել,
թերեւս, գիտահետազօտական մի ամբողջ արշաւախումբ կամ ինստիտուտ:
Յուշարձանագէտ, պատմաբան,
բանահաւաք, քարտէզագիր, Հայկական ճարտարապետութիւնն ուսումնասիրող հիմնադրամի հայաստանեան գրասենեակի երբեմնի նախագահ Սամուէլ Կարապետեանը տարբեր երկրներում մանրամասն ուսումնասիրել, չափագրել, լուսանկարել է
հայկական հազարաւոր յուշարձաններ, յայտնաբերել հայկական կորսըւած-մոռացւած հետքեր: Հեղինակել եւ համահեղինակել է հայկական յուշարձանների, հայկական ճարտարապետութեան եւ հայոց պատ-

մութեանն առնչւող տասնեակ գրքեր,
գիտական հարիւրաւոր յօդւածներ,
բազմաթիւ քարտէզագրքեր: Նա յայտնի էր նաեւ որպէս Թուրքիայում,
Ադրբեջանում, Վրաստանում հայկական յուշարձանների, հայկական հետքերի ոչնչացման քաղաքականութեան դէմ մարտնչող ասպետ: Իր
վաւերագրած փաստերը 2007 թւականին նա է ներկայացրել ԱՄՆ
Կոնգրեսին, մէկ տարի յետոյ՝ Մարդու իրաւունքների եւրոպական դատարանին: Ներկայացրել է, բայց
ինչ՝ եկւոր նախամարդու բարբարոսութիւններն այսօր էլ են շարունակւում…
Ի դէպ, հարկ է նշել, որ անձնւէր
այս հայորդին իր հայագիտական
գործունէութեան համար անցանկալի անձ էր յայտարարւած Վրաստանում, եւ արգելւած էր նրա մուտքը
բարեկամական այս երկիր:
Արմատներով Տուրուբերան աշխարհի Արճէշ գաւառի Բերդաղ գիւղից սերած Բաղդասարի գերդաստանի արժանաւոր ժառանգորդը,
սկսած 1978 թւականից, բնութիւնն
ուսումնասիրելու նպատակով լուսանկարել, չափագրել եւ նկարագրել

է հայկական յուշարձաններն ամբողջ պատմական Հայաստանի տարածքում: Այնուհետեւ երեք տասնամեակի ընթացքում հետազօտել եւ
ցուցակագրել է հայոց խլւած հայրենիքի հայ ճարտարապետութեան
հազարաւոր նմուշներ: Նա է բազմաթիւ գիւղերի, գիւղատեղիների,
հանդամասերի առաջին հետազօտողը, հարիւրաւոր յուշարձանների առաջին լուսանկարիչը, չափագրողը,
յայտնաբերողն ու տեղորոշողը, հազարաւոր վիմագրերի առաջին ընթերցողն ու հրատարակիչը: Երիտասարդութեան տարիներին հետազօտութիւնների առաջնայնութիւնը
տւել է այն տարածքներին, որտեղ
առաւել վտանգւած են եղել մեր
նախնիների ձեռամբ կերտւած պատմական կոթողներն ու քարեղէն արարումները: Այդ ամենին զուգահեռ՝
ահռելի աշխատանք է կատարել նաեւ այստեղ՝ հայրենիքում. չափագրել
է աւելի քան 50 յուշարձան, լուսանըկարել շուրջ 22 հազար կադր: Բացառիկ են Խոսրովի արգելոցում կատարած ուսումնասիրութիւնները, որտեղ արձանագրել է հարիւրաւոր
(Շար. 8-րդ էջում)

«panorama.am» - Մոսկւայի միջազգային 44-րդ կինոփառատօնի
շրջանակում տեղի կունենայ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի
կողմից պետական ֆինանսական
աջակցութիւն ստացած «Զուլալի»
ֆիլմի միջազգային պրեմիերան:
Այս մասին յայտնում են Ազգային
կինոկենտրոնից։
Մոսկւայի միջազգային կինոփառատօնն ամենահեղինակաւորներից է, առաջին անգամ անց է
կացւել 1935 թւականին, եւ համարւում է Վենետիկի կինոփառատօնից
յետոյ աշխարհում ամենահինը։ Այս
տարի այն կանցկացւի օգոստոսի
26-ից սեպտեմբերի 3-ը։
Ֆիլմի ռեժիսորը եւ պրոդիւսերն
է Հայկ Օրդեան, սցենարիստ՝ Աստղիկ Սիմոնեան, Հայկ Օրդեան, օպերատոր՝ Արման Օրդեան։
Ֆիլմի մասին
Երեք մասից բաղկացած պատումը բացայայտում է ընտանեկան
մեծ ողբերգութիւնը: Մենակութիւն
զգացող մարդիկ մենակ չեն հեռաւոր գիւղում եւ միասին են յաղթա-

հարում վրահաս ցաւն ու տանջանքը, տարածելով սէր եւ չկորցնելով
յոյսը վաղւայ օրւայ հանդէպ:
Հեռաւոր գիւղում ապրում է մի
ընտանիք՝ տարեց տանտիկինը,
տղան՝ Նազարոսը եւ նրա մայրը՝
Զուլալին: Ֆիլմը բաղկացած է երեք
մասից: Փոքրիկ Նազարոսը մտածում է տարօրինակ Զուլալիի, մինչեւ հարիւր տարեկան չապրած
պապու եւ այլ հարցերի մասին:
Տանտիկինը դժւար ճակատագիր
ունեցող կին է, ով պատասխանատըւութիւն է կրում ոչ հարազատ,
բայց արդէն իր ընտանիքի անդամ համարւող մարդկանց համար: Տանտիրոջ՝ պապի ինքնասպանութիւնից յետոյ տան ամբողջ
հոգսն այս կնոջ ուսերին է: Վերջում խօսում է Զուլալին: Նա բացայայտում է, թէ ինչպէս է մեծ ողբերգութիւնը շրջել իր կեանքը, ինչպէս է կորցրել միտքը եւ ինչպէս
լոյս աշխարհ եկաւ Նազարոսը:
Ֆիլմում առանձնայատուկ տեղ է
գրաւում գիւղի մթնոլորտը, կեանքը, բնութիւնը:
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100-ից աւել ֆրանսիացի
խորհրդարանականներ կոչ են արել
ճանաչել սիրիական Քրդստանը

Ֆրանսիայի Կոմունիստական
կուսակցութեան (PCF) սենատոր
Լորանս Կոէնի գլխաւորութեամբ
102 ֆրանսիացի պատգամաւորներ
«Le Journal du Dimanche»-ում հրապարակւած յայտարարութեան մէջ
դատապարտել են սիրիացի քրդերի դէմ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեբ Թայիբ Էրդողանի ռազմական
քաղաքականութիւնը:
Էրդողանն օգտւում է ուկրայնական հակամարտութեան վրայ
աշխարհի ուշադրութիւնից՝ Սիրիայի հիւսիսում Թուրքիայի յարձակումները սաստկացնելու համար,

նշել են պատգամաւորները:
«Էրդողանը գլոբալ զգացմունքների ստւերում ծրագրում է հերթական արիւնարբու յարձակումը
սկսել Սիրիայի հիւսիսում գտնւող
քրդերի դէմ»,- գրւած է յայտարարութեան մէջ:
«Թուրքիայի
«Խաղաղութեան
աղբիւր» օպերացիան 2019 թւականին Սիրիայի հիւսիս-արեւելքում անհամար քաղաքացիական
զոհերի, աւերածութիւնների եւ բարբարոսութեան գործողութիւնների
պատճառ է դարձել՝ ուղղւած քըրդական հասարակական եւ քա-

ղաքական հիւսւածքի ապակայունացմանը»,- գրւած է յայտարարութեան մէջ՝ շեշտադրելով, որ
թուրքական բանակի կողմից իրականացւող չարաշահումների դէմ
արեւմտեան երկրներն այլեւս չպէտք
է աչք փակէ:
Պատգամաւորները կարծում են,
որ Էրդողանն օգտագործում է Ուկրայինայում ՆԱՏՕ-ի մտահոգութիւնները՝ «քարտ բլանշ» ստանալու համար եւ կոչ են արել Արեւմուտքին՝ երաշխաւորել քուրդ ակտիւիստների եւ Եւրոպայում տեղակայւած կազմակերպութիւնների պաշտպանութիւնը:
Պատգամաւորները պահանջել
են ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհըրդից՝ Սիրիայի հիւսիսը ոչ թըռիչքային գօտի յայտարարել եւ սիրիացի քրդերին միջազգային պաշտպանութիւն տրամադրել՝ յաւելելով, որ Հիւսիսային եւ Արեւելեան Սիրիայի Ինքնավար վարչակազմը (Սիրիական Քուրդիստան)
պէտք է միջազգայնօրէն ճանաչւի:

«Xiaomi» ընկերութիւնը
տեսանկարահանման հնարաւորութեամբ
խելացի ակնոց է ներկայացրել
«news.am» - «Xiaomi» ընկերութիւնը տեսանկարահանման հնարաւորութեամբ խելացի ակնոց է
ներկայացրել,- գրում է ITHome
պորտալը։
Ինչպէս անունն է յուշում՝ Mijia
Glasses Camera, գաջեթի հիմնական
յատկանիշերից մէկը տեսախցիկն
է։ Այն համալրւած է 50 ՄՊ լայնանկիւն տեսախցիկով՝ պատկերի էլեկտրոնային կայունացմամբ,
ինչպէս նաեւ 8 ՄՊ պերիսկոպով

հեռաֆոտօ ոսպնեակով՝ 5x խոշորացումով։ Ակնոցները կարող
են տեսանկարահանել։ Սարքը կը
գործի 100 րոպէ շարունակական
ձայնագրման համար:
Mijia Glasses Camera-ի ներսում
տեղադրւած է Qualcomm-ի օկտամիջուկ պրոցեսոր, 3 ԳԲ օպերատիւ յիշողութիւն եւ 32 ԳԲ ներկառուցւած յիշողութիւն:
Mijia Glasses Camera-ի գինը կազմել է 2499 իւան (մօտ 375 դո-

«Հայկական...
(Շար. 4-րդ էջից)

ռազմական յանցագործներ են, որոնք «ներթափանցել են Ադրբեջանի տարածք եւ իրականացրել ահաբեկչական գործողութիւններ»
նոյեմբերի 9-ի եռակողմ յայտարարութեան
ստորագրումից յետոյ: Նրանցից մի քանիսին
Ադրբեջանը դատապարտել է 6 ամսից մինչեւ
20 տարւայ ազատազրկման։
«168.am»-ի հետ զրոյցում Մարդու իրաւունքների եւրոպական դատարանում հայ
գերիների շահերի ներկայացուցիչ, փաստաբան Սիրանուշ Սահակեանը նշեց, որ առնըւազն ընկալելի չէ գործող իշխանութեան
այսօրւայ հռետորաբանութիւնը: Հայկական
կողմը հետեւողական չէ այս հարցում:
Նրա ասութեամբ՝ պետական պաշտօնատար անձանց կողմից բացառապէս քաղաքական հարթութեան մէջ են իրականացւում
գործընթացներ: Հարցը կախւածութեան մէջ է
դրւած որոշ պահանջների կատարումից,
եւ քանի դեռ հայկական կողմը նկատելի
զիջումների չի գնացել, այս մարդասիրական
խնդիրն Ադրբեջանը չի լուծում: Ադրբեջանը
հրապարակային հայկական կողմին մեղա-

Հայ...
(Շար. 7-րդ էջից)

յուշարձաններ: Նման ուսումնասիրութիւններ է կատարել հայրենի Արցախում, արդիւնքում՝ չափագրւած 200 յուշարձան, 24
հազար լուսանկարչական կադր: Արցախում նա ուսումնասիրել է ոչ միայն
բնակավայրերում կամ յարակից տարածքներում գտնւող յուշարձանները, այլեւ դը-

լար): Ակնոցների մանրածախ գինը
կը կազմի 2699 իւան (մօտ 400 դոլար)։

Խոսրովի արգելոցը Forbes-ի
վարկածով Կովկասի
հինգ հիասքանչ բնական
հրաշքների ցանկում է
«news.am» - «Խոսրովի անտառ»
պետական արգելոցը եւ «Դիլիջան»
ազգային պարկը ներառւել են Forbes-ի՝
Կովկասի բնութեան հրաշքների ցանկում։
Ինչպէս նշւում է յօդւածում, ողջ
Կովկասեան լեռներում բացօթեայ
արկածների եւ էկոտուրիզմի հնարաւորութիւնների պակաս չկայ, որոնցից կարելի է օգտւել այս լեգենդար տարածաշրջան այցելելիս:
Յայտնի է, որ առաջին ազգային
պարկը ստեղծւել է 1872 թւականին,
Հայաստանի «Խոսրովի անտառ»
պետական արգելոցը մօտ 1500 հին է
Եէլոուսթոունից։
Յօդւածի հեղինակն ասում է, որ
արգելոցը հարուստ է բուսական ու
կենդանական աշխարհով։
«Գորշ գայլերը, եւրասիական լուսանը եւ շագանակագոյն արջերը
շրջում են այգում, եւ յաջողակ այցելուները կարող են տեսնել Հայաստանում ապրող պարսկական ընձառիւծներ»,- նշւում է հրապարակման մէջ։

Առանձին յիշատակւում է նաեւ
«Դիլիջան» ազգային պարկը, որն
իր մէջ ներառում է ընդարձակ անտառներ, տեղական կենդանական
աշխարհ եւ դարաւոր կառոյցներ
հէնց Հայաստանի սրտում։ Չնայած
տարածաշրջանը լի է հայկական
տիպիկ կաթնասուններով, թռչուններով եւ երկկենցաղներով, զբօսաշըրջութեան ամենանշանաւոր գրաւչութիւններից մէկն այնուամենայնիւ
տեղի բնակիչներն են: Դիլիջանում
են գտնւում մի շարք պատմական
կրօնական շինութիւններ, այդ թւում՝
Հաղարծին վանքը, ինչպէս նաեւ
Գօշավանքը՝ 800 տարի առաջ կառուցւած հսկայական համալիրը:

Հին լուսանկարների
վերականգնման
ծրագիր է մշակւել

«news.am» - «Tencent»-ի ծրագրաւորողները ներկայացրել են GFPGAN արհեստական ինտելեկտի (ԱԻ)
համակարգը, որն ունի հին վնասւած լուսանկարները վերականգնելու, ինչպէս նաեւ դրանց թոյլտւու-

թիւնը բարձրացնելու հնարաւորութիւն,- գրում է «Engadget»-ը։
Յայտնի է, որ ԱԻ-ն մի քանի
վայրկեանում «նկարում է» բաց
թողնւած դետալաները՝ պահպանելով նկարի որակը։
Այս տեխնիկան թոյլ է տալիս
պահպանել լուսանկարում պատկերւած մարդու «անհատականութիւնը», քանի որ այն կենտրոնանում
է աչքերի եւ բերանի վրայ։ «Tencent»-ը
նշել է, որ չնայած ԱԻ-ն կատարեալ
չի աշխատում, եւ վերականգնւած
նկարում դեռ կարող են լինել անճըշտութիւններ, այնուամենայնիւ, կատարւած աշխատանքն արդէն խոստումնալից է թւում:

դըրում է հայ զինծառայողներին ԼՂ տարածքից դուրս բերելու պայմանաւորւածութեան
խախտման համար, ընդորում, դրա մասին
պրօադրբեջանական յայտարարութիւններ են
կատարում անվտանգութեան ոլորտի շատ
պատասխանատու պաշտօնեաներ, եւ դրանով իսկ ռազմագերիների վերադարձի խընդիրը յայտնւում է փակուղում:
«Այս պահի դրութեամբ պաշտօնականացւած թւերով 38 անձ պահւում է Ադրբեջանում:
Մեր ունեցած տւեալներով, հաստատւած գերիներից բացի, կան շուրջ 80 գերեվարւածներ, որոնց վերաբերեալ տւեալներն Ադրբեջանը թաքցնում է, եւ ըստ էութեան միջազգային
կառոյցներն էլ ընդունում են, որ թիւն արհեստականօրէն մի քանի անգամ նւազեցւած է եւ չի
արտացոլում իրական թւաքանակը: Այսինքը՝
մեր ունեցած տեղեկութիւններով, այս պահին
Ադրբեջանում պահւում են 118 ռազմագերիներ՝
քաղաքացիական անձանց թիւը փոքր է»,- նշում է
փաստաբանը:
Հարցին, թէ ինչ աշխատանքներ են տարւում միջազգային հարթակներում հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու համար, Սիրանուշ
Սահակեանը պատասխանեց, որ ՄԱԿ-ի դատարանում այս պահին կայ միջպետական
գործընթաց, որի արդիւնքները, սակայն, կա-

րող ենք ակնկալել տարիներ անց: Տարբեր
հասարակական կառոյցներ ու իրաւապաշտպաններ նոյնպէս աշխատանք են տանում միջազգային ճնշումը մեծացնելու ուղղութեամբ,
սակայն յուսադրող արդիւնքների նախադրեալներ չկան, գուցէ պատճառն այն է, որ այսօր
Եւրոպան եւ մասնաւորապէս եւրոպական
կառոյցներն աւելի մեծ կախւածութիւն ունեն
Ադրբեջանից ու Թուրքիայից:
«Առանց Հայաստանի կողմից պետական
ճնշման՝ դժւար թէ լուրջ պատժամիջոցներ կամ
կոշտ մեթոդներ գործադրւեն Ադրբեջանի վրայ
ներազդելու եւ ռազմագերիների վերադարձը
կազմակերպելու ուղղութեամբ: Միջազգային
կառոյցներում սպասում են տեղաշարժի հայադրբեջանական բանակցութիւններում եւ ակընկալում են մարդասիրական խնդիրների
լուծումը՝ որպէս հետեւանք, ընդորում, աւելի
շատ սատարում են պրոադրբեջանական լուծումներին»,- համոզւած է փաստաբանը:
Նրա ասութեամբ՝ գերիների վերադարձի
խնդիրը չի դիտարկւում աւտոնոմ եւ գերիները պահւում են որպէս պատանդ այնքան
ժամանակ, քանի դեռ բարդ քաղաքական հարցերում հայկական կողմը նկատելի զիջումների
չի գնացել, իսկ դրանց ծաւալը եւ ժամկէտները,
ըստ էութեան, փոխհամաձայնեցւում են ար-

տաքին ուժեղ դերակատարների հետ:
«Այս երկարաժամկէտ պրոցեսի ընթացքում մենք զրկւած ենք այլ գործիքներով գերիներին վերադարձնելու հնարաւորութիւնից:
Նման ձեւաչափը նւազեցրել է միջազգային
իրաւապաշտպանների եւ այլ կառոյցների
դերակատարումը, եւ հայկական կողմը մըշտապէս լեգիտիմացնում է հայ-ադրբեջանական շփումները, իսկ միջազգային տարաբընոյթ կազմակերպութիւնները զերծ են մնում
այդ «դրական երկխօսութեանը» միջամտելուց, եթէ անգամ խնդիրը մարդասիրական
է: Աւելին, հայկական կողմը միջազգայնօրէն
որեւէ պահանջարկ չի ձեւաւորում Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու ուղղութեամբ, իսկ առանց այդ պահանջարկի որեւէ միջազգային կառոյց յանուն
Հայաստանի կամ հայկական շահերի չի
վտանգելու իր կենսական, տնտեսական եւ
քաղաքական շահերը Ադրբեջանի հետ»,արձանագրեց Մարդու իրաւունքների Եւրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ, փաստաբան Սիրանուշ
Սահակեանը:

րանցից հեռու սարերում, անտառներում
թաքնւած եւ երբեւէ չուսումնասիրւած բերդերը, կամուրջները, վանքերը, եկեղեցիները, մատուռները, գերեզմաններն ու խաչքարերը: Ընթացս իրականացրել է նաեւ
բանահաւաքչութիւն եւ տեղացիներից հաւաքագրել աւելի քան 4000 մանրատեղանուն: Իսկ Վրաստանում հետազօտած, չափագրած յուշարձանների թիւը հասնում է
130-ի, կադրերինը՝ 20 հազար: Այս երկրի
տարածքում հայկական պատմական յու-

շարձաններին եւ հետքերին վերաբերող
հրատարակւած գրքերից են «Ջաւախք»,
«Ախալցխա», «Հայերը Կախէթում», «Կովկասեան թանգարանի հայկական հաւաքածուն», «Թիֆլիսի քաղաքագլուխները», «Շուլաւեր» եւ այլ աշխատութիւններ:
Մեղւաջան հայորդին նոյնաբնոյթ գրքեր
է հրատարակել նաեւ վերոնշեալ բոլոր տարածաշրջաններում կատարած ուսումնասիրութիւնների, հետազօտութիւնների, հայկական յուշարձանների ու հայկական հետ-

քի փաստագրումների հունձքով: Դրանք
անկորնչելի արժէքներ են, որոնցից շատերը գնահատւել են չափազանց բարձր՝
արժանանալով ամենատարբեր մրցանակների՝ ներառեալ ՀՀ նախագահի մրցանակը: Դրանք դասագրքային արժէքներ են,
որոնք ուսումնասիրող սերունդները պատիւ կը համարեն ստանձնել Սամուէլ Կարապետեան նւիրեալի առաքելական գործը...

ԱՆՆԱ ԴԵՄԻՐՃԵԱՆ
«168.am»

ՅԱԿՈԲ ՍՐԱՊԵԱՆ
«ankakd.am»
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ՌԴ ՊՆ.

«Ադրբեջանական զինուժը խախտել է
հրադադարի ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտութեան գօտում»
«news.am» - Ադրբեջանական զինուժը խախտել է
հրադադարի ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտութեան գօտում՝ Սարիբաբ բարձունքի
շրջանում, ասւում է ՌԴ պաշտպանութեան
նախարարութեան՝ Ղարաբաղեան հակամարտութեան ռուս խաղաղապահների գործունէութեան
մասին տեղեկագրում։
«Զօրախմբի պատասխանատւութեան գօտում
իրավիճակի սրացում է գրանցւել։ Սարիբաբ
բարձունքի շրջանում ադրբեջանական զինուժի
կողմից խախտւել է հրադադարի պահպանման
ռեժիմը։ Ռուսական խաղաղապահ զօրախմբի

հրամանատարութիւնն ադրբեջանական եւ հայկական կողմերի ներկայացուցիչների հետ միջոցներ է ձեռնարկում իրավիճակի կայունացման
համար»,- ասւում է հաղորդման մէջ։

Չաւուշօղլուն յայտարարել է,
որ «անհրաժեշտ է բացել բոլոր լոգիստիկ
ուղիները նաեւ Հարաւային Կովկասում»
«news.am» - Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուն յայտարարել է, որ
«անհրաժեշտ է բացել բոլոր լոգիստիկ ուղիները
նաեւ Հարաւային Կովկասում»։
Նշելով Անկարայի ակտիւ աջակցութիւնը Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացւած եւ յարակից տարածքների իւրացման գործում՝ Չաւուշօղլուն նշել
է. «Նոր տրանսպորտային գծերը, որոնք գտնւում
են օրակարգում, կապում են Միջին Ասիան, Հարաւային Կովկասը, Անատոլիան եւ Եւրոպան, դրանք
կը նպաստեն ամբողջ տարածաշրջանի բարգա-

ւաճմանը։ Երբ նախագծերն իրականացւեն, դրանք
բազմակի էֆեկտ կունենան շատ ոլորտներում,
ինչպիսին են՝ տրանսպորտը, առեւտուրը եւ էներգետիկան»։

Արցախի ԱԳՆ-ն....

Մի՛ հարցրէք....

(Շար. 1-ին էջից)

(Շար. 1-ին էջից)

Ադրբեջանի գործողութիւններին եւ կիրառել
համապատասխան քայլեր՝ սանձելու պաշտօնական Բաքւի ապակառուցողական քաղաքականութիւնը։
Արցախահայութիւնը հաստատակամ է եւ
վճռական՝ իր հողում ազատ ու ինքնիշխան
ապրելու եւ բոլոր դժւարութիւնները արժանապատիւ կերպով յաղթահարելու մէջ»։
«yerkir.am»

հետ Լաչինի միջանցքի միջոցով յուսալի ցամաքային կապի խոչընդոտման եւ որպէս այս
ամենի հետեւանք Արցախի հայաթափման
գործընթացը:
Այս վտանգների մասին բարձրաձայնել ենք
նոյեմբերի 9-ից սկսած. սրանց իշխանութեան
մնալու դէպքում ամէն օր ունենալու ենք նոր
կորուստներ:
Կրկնում եմ, Նիկոլով կայ 2 ճանապարհ.
կա´մ նոր պատերազմ, կա´մ նոր կապիտուլիացիա:
Սա խաղաղութեան փաթեթաւորմամբ հայրենազրկում է:
Ստեղծւած իրավիճակից միակ ելքը շարունակում է մնալ այս իշխանութեան օր առաջ
հեռացումը:
Մի հարցրէք՝ ընդդիմութիւնը ո՞ւր է. ընդդիմութիւնն իր տեղում է: Պատրաստ եղէ՛ք ցանկացած սցենարի:
ԻՇԽԱՆ ՍԱՂԱԹԷԼԵԱՆ
ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի
ներկայացուցիչ,
ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցութեան
պատգամաւոր
«arfd.am»

Վիեննայի....
(Շար. 1-ին էջից)

քանի օր առաջ «Financial Times»-ում միջուկային գործարքի մասին յօդւածում նշել էր. «Այս
համաձայնագրի ամբողջական իրականացման վրայ ազդել է Դոնալդ Թրամփի՝ 2018
թւականին ԲԱՐՋԱՄ-ից ԱՄՆ-ն դուրս բերելու
որոշումը եւ միակողմանի «առաւելագոյն
ճնշման» արշաւ սկսելու ընթացքը»:
Նա յաւելել է. «Իրանը նոյնպէս շտապ
աւելացրեց իր միջուկային գործունէութիւնը։
Ցաւօք, Իրանը սահմանափակեց նաեւ Ատոմական էներգիայի միջազգային գործակալութեան մշտադիտարկում իրականացնելու հնարաւորութիւնները չկամենալով լիովին համագործակցել գործակալութեան հետ՝ իր պարտաւորութիւնների շրջանակներում: Իսկ «Առաւելագոյն ճնշում» ծրագիրը ձախողւեց, եւ չնայած
համաձայնագրի մնացած կողմերի գործադրած
լաւագոյն ջանքերի, Իրանի ժողովուրդը զրկւեց
պատժամիջոցների վերացումից սպասւող
տնտեսական առաւելութիւններից»։

Մեր ընթերցողների
ուշադրութեան
Այսօր մեր ընթերցողների տրամադրութեան տակ է դրւել Թեհրանի հայոց «Արաքս»
աղջ. տարրական եւ միջնակարգ դպրոցի գերազանցիկ աշակերտների նկարները պարունակող
յաւելւածը, նաեւ 2021-2022 ուսումնական տարեշրջանում «Արաքս» դպրոցի աշակերտուհիները փայլեցին բոլոր ասպարէզներում՝ «Ալիք»-ի
գունաւոր յաւելւածը:
***

Շաբաթ, օգոստոսի 6-ին, կիրակի եւ երկուշաբթի, օգոստոսի 7-ին եւ 8-ին պետական
արձակուրդի առիթով խմբագրատունս փակ
լինելով՝ թերթիս յաջորդ համարը լոյս կը տեսնի
երեքշաբթի, օգոստոսի 9-ին:
«ԱԼԻՔ»

