ՇԱԲԱԹ,
22 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ
2018
شنبه
1397  شهریور31

Ազգային, հասարակական, քաղաքական

Ահաբեկչութիւն
Ահւազում
«Պաշտպանութեան
շաբաթւայ»
մեկնարկին
Ահաբեկիչները կրակ
են բացել խաղաղ
բնակիչների ուղղութեամբ
«ԱԼԻՔ»Իրանի
հարաւարեւմտեան Ահւազ քաղաքում
ահաբեկիչները գործողութիւն են
իրականացրել Զինւած ուժերի
ռազմական շքերթի պահին:
(Շար. 8-րդ էջում)

Հանր. նախագահ.

«Աշխարհը դէմ է
ԱՄՆ-ի միահեծան
քաղաքականութեանը»

Հանր. նախագահ Հասան Ռոհանին «Վաշինգտոն փոստ» օրաթերթում հրապարակած յօդւածում շեշտել է, որ կատարելապէս
սուտ է ԱՄՆ-ի այն յաւակնութիւնը թէ՝ հովանաւորում է Իրանի
ժողովրդին: Նախագահը ընդգծել է. «Աշխարհի երկրների մեծամասնութիւնը դէմ է ԱՄՆ-ի
միահեծան քաղաքականութեանը
եւ չի հանդուրժում այդ երկրի
հրամայական թելադրանքները»:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն, հանր.
նախագահ Հասն Ռոհանին իր
յօդւածում նշել է. «Երբ մայիսի 8-ին
(Շար. 8-րդ էջում)

Իրանական մամուլ
-«Էթելաաթ»
օրաթերթի համաձայն, Իրանի նաւթի նախարար Բիժան Զանգանէն խօսքն ուղղելով ՕՊԵԿ-ի
եւ իր դաշնակիցների նախարարների կոմիտէի նիստին, յայտարարել է. «Վետոյին կենթարկենք
Իրանի ազգային շահերին հակասող ՕՊԵԿ-ի իւրաքանչիւր որոշումը»:
- ԻՌՆԱ-ի
համաձայն,
Իրանում սրբազան պաշտպանութեան շաբաթւայ մեկնարկի առիթով այսօր
(Շար. 8-րդ էջում)
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ՄԵՐ ԱՆԿԱԽ
ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐ
ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՒՈՒԹԻՒՆՆ Է
ՈՒ ՄԵՐ ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ
ՀՅԴ Գերագոյն մարմնի
յայտարարութիւնը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ
27-ԱՄԵԱԿԻ
ԱՌԻԹՈՎ

Յարգանքի տուրք.

Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի առաջին
դէմքերը եւ Արցախի նախագահը այցելել են
«Եռաբլուր» զինւորական պանթէոն

«Ալիք» - Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային տօնի՝ Անկախութեան 27-րդ տարեդարձի առթիւ,
ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեանը, վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ կաթողիկոսը եւ
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանը սեպտեմբերի 21-ի առաւօտեան այցելել են
«Եռաբլուր» զինւորական պանթէոն եւ
յարգանքի
տուրք մատուցել իրենց կեանքը Հայրենիքի անկախութեան համար զոհաբերած հայորդիների յիշատակին:

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը եւ
ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեանը շնորհաւորական ուղերձներ են
ստացել տօնի առիթով
Երկրի ղեկավար դէմքերին
շնորհաւորել են՝ Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեանը, Արամ Ա
կաթողիկոսը, Ռուսաստանի Դաշնութեան նախագահ Վ. Պուտինը,
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Մեծ Բրիտանիայի եւ Հիւ-

սիսային Իռլանդիայի Միացեալ
թագաւորութեան թագուհի Էլիզաբեթ Երկրորդը, Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինին, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայեւը, Բելոռուսիայի նախագահ Ա. Լուկաշենկօն, Մոլդովայի
հանրապետութեան
նախագահ

Իգոր
Դոդօն,
Թուրքմենստանի նախագահ Բերդիմուհամեդովն, ԱՊՀ գործադիր կոմիտէի
նախագահ,
գործադիր
քարտուղար Սերգեյ Լեբեդեւը ինչպէս նաեւ օտարերկրեայ այլ պետութիւնների եւ կառոյցների ղեկավարներ:

Դոկտ. Զարիֆ.

«Գործակցութեան համար
անհրաժեշտ է փոխադարձ
յարգանք»

Արտգործնախարար դոկտ. Մոհամմադ Ջաւադ Զարիֆը իր
«Twitter»-ի միկրոբլոգում գրել է.
«Գործակցութեան համար անհրաժեշտ է փոխադարձ յարգանք, հեղինակութիւն եւ վճռակամութիւն
պարտաւորութիւնների իրագործ-

ման առումով»:
ԻՌՆԱ-ի
համաձայն,
դոկտ.
Զարիֆը հաւաստել է. «Փոխադարձ
յարգանքը գործակցութեան եւ կամ
հակամարտութիւնների կարգաւորման համար անհրաժեշտութիւն չի
համարւում: Փոխվստահութիւնը ձեւաւորւում է Իրանի Միջուկային

«Սիրելի՛ հայրենա-կիցներ,
Վերանկախացած մեր պետականութիւնը արդէն 27 տարեկան է,
եւ հերթական տարեդարձը առիթ է
միմեանց շնորհաւորելու, արժեւորելու ձեռքբերումներն ու նաեւ
մատնանշելու թերութիւններն ու
ձախողումները եւ դրանք շտկելու
ուղիները։
Դժւար է գերագնահատել պետականութեան դերը հայ ժողովրդի համար։ Մեր պատմութիւնը յատկանշւում է ազգային
պետականութեան պահպանման
կամ անկախութեան վերականգնման համար տեւական պայքարով։ Պայքար, որի շնորհիւ ձեռք
ենք բերել մեր գոյութեան իրաւունքը եւ այն հերթական անգամ
վերահաստատեցինք նաեւ 1991
սեպտեմբերի 21-ին։
Առհասարակ, անկախ պետականութիւնն ազգի ինքնակազմակերպման բարձրագոյն եղանակն է ու նաեւ բնականոն զարգացման նախապայմանը։ Լինելով աշխարհասփիւռ ժողովուրդ՝
Հայաստանի Հանրապետութիւնը
կոչւած է լինելու համայն հայութեան հայրենիքն ու նրա շահերի պաշտպանը եւ ըստ այդմ՝
հայկական անկախ պետականութեան հզօրացումն ու ամրապնդումը պէտք է դառնայ համայն հայութեան գերխնդիրը:
Մեր պատմական հայրենիքի մի
հատւածում վերյառնած հայոց նոր
պետականութիւնը հզօրանալու
եւ ծաւալւելու ուժականութիւն
ունի, ինչի առհաւատչեան ազատագրւած Արցախն է։
Մեր անկախ պետականութիւնը մեր արժանապատւութիւնն
է ու մեր հպարտութիւնը, եւ մենք
այն սրբութեամբ պէտք է պահենք։
Պետականութեան նեցուկն ու յենարանը իրաւատէր քաղաքացին
է եւ մեր պետականութեան թիւ
մէկ խնդիրը քաղաքացու շահերի եւ օրինական իրաւունքների պաշտպանութիւնը պէտք է լինի։
Ազատ, արդար ու համերաշխ
հասարակութիւն ստեղծելու առումով մենք դեռեւս հսկայական
(Շար. 8-րդ էջում)

գործարքի համաձայնագրի պէս
համաձայնութիւնների իրականացմամբ, որոնք անհերքելի ձեւով
հիմնաւորւած են փոխվստահութեան չգոյութեամբ: Սակայն գործակցութիւնների համար անհրաժեշտ են փոխադարձ յարգանք»:
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ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 194 (23116)

Զոհրապ Մնացականեան.

«Հայաստանը հաւատարիմ է մնում ԼՂ-ի հակամարտութեան
խաղաղ կարգաւորման գործընթացին»

«armenpress.am» - Հայաստանը հաւատարիմ է մնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման բանակցային խաղաղ գործընթացին՝ ձեւաւորւած եւ միջազգային
հանրութեան կողմից ընդունւած
ձեւաչափի շրջանակներում, որը կոչւում է Մինսկի խմբի համանախագահութիւն: Արցախում լրատւամիջոցների հետ զրոյցում այս մասին
ասել է ՀՀ արտաքին գործերի նախարար Զոհրապ Մնացականեանը՝
անդրադառնալով Ադրբեջանի ար-

տաքին գործերի նախարարի հետ
սպասւող հանդիպմանը:
«Այո՛, սա շարունակական գործընթաց է, այն լինելու է: Արդէն մէկ
անգամ նշել եմ, կրկնեմ, որ յարգում եմ
նման գործընթացի մէջ աշխատելու
կանոնները, եւ այդ կանոններից
մէկը նաեւ համաձայնեցւած կերպով
յայտարարելն է հանդիպման օրը,
ժամը, վայրը: Վստահ եղէք, որ այդ
ամէնը կարւի հէնց համաձայնեցւած
ձեւով եւ բնականաբար հասանելի
կը լինի բոլորին»,- ասել է ՀՀ ԱԳ

նախարարը:
Անդրադառնալով Ադրբեջանում
անցկացւող
զօրավարժութիւնների
մասին հարցին՝ ՀՀ ԱԳ նախարարն
ասել է. «Մենք մշտապէս ընդգծում
ենք այն կարեւոր հանգամանքը,
որ եթէ մենք լրջօրէն շարժւում ենք
դէպի խաղաղ կարգաւորում, իսկ
բոլորիս համար դա բացառապէս
խաղաղ կարգաւորում է, բացառապէս բանակցութիւնների միջոցով
եւ բացառապէս Մինսկի խմբի համանախագահութեան շրջանակներում, այս կարեւոր գործօնները
պրակտիկ առումով ռէալ իրականացման են ենթակայ, երբ մենք աշխատում ենք խաղաղութեանը նպաստող մթնոլորտի ձեւաւորման ուղղութեամբ: Այն, ինչ կատարւել է այս
շրջանում, որեւէ կերպ չի նպաստում
նման միջավայրի ձեւաւորմանը՝

թէ՛ հռետորաբանութեան առումով,
թէ՛, առաւել եւս, գործողութիւնների
առումով: Սա դատապարտելի է
եւ անընդունելի, երբ մենք ունենք
լարւածութեան նշաններ, ունենք խաղաղ բնակիչներին թիրախաւորելու
գործողութիւններ: Սա բնականաբար
անընդունելի է:
Մենք յստակ նշել ենք, որ թէ՛
Հայաստանը, թէ՛ Արցախն ունակ են
պաշտպանւելու, բայց սա մեր նպատակը չէ: Մենք պէտք է ամէն կերպ
խուսափենք ճգնաժամերից, խուսափենք այն իրավիճակից, որ պարզապէս կարող է այս տարածաշրջանը
բերել աղէտի: Դրանից ոչ ոք ոչ յաղթելու է, ոչ պարտւելու: Սա պէտք է
շատ յստակ գիտակցել: Անընդունելի է, դատապարտելի եւ լրջօրէն
վնասում է խաղաղ գործընթացին»:

Հերթական հակահայկական ձեւակերպման դուրս բերումը ԵԽԽՎ
բանաձեւի նախագծից կամ Ալիեւի հիստերիայի եւս մէկ պատճառ

«panorama.am» - Թերեւս, եթէ չլինէր
Ադրբեջանի նախագահի սեպտ. 13-ի
ռազմահայրենասիրական ու պաթոսախեղդ հիստերիան, չէի անդրադառնայ այս հարցին, քանի որ չեմ
սիրում վաղօրօք փակագծեր բացել։
ԵԽԽՎ հոկտեմբերեան նստաշրջանին կը տրամադրեմ առաւել մանրա-

մասն տեղեկատւութիւն, իսկ առայժմ
փաստենք, որ հիստերիայի պատճառներից մէկն էլ այն էր, որ երկու
օր առաջ հերթական անգամ Ադրբեջանի համար այնքան բաղձալի
ձեւակերպումը առ այն, որ «Լեռնային
Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է», տեղ
չգտաւ հերթական զեկոյցի նախագ-

ծում»,- այս մասին «ֆէյսբուք»-ի իր
էջում գրել է Եւրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ՀՀ
պատւիրակութեան ղեկավար Արփինէ Յովհաննիսեանը։
Արփինէ Յովհաննիսեանը նշել է,
որ ԵԽԽՎ-ում հայկական պատւիրակութեան ղեկավարի պաշտօնավարման մէկ տարւայ ընթացքում սա վեցերորդ անգամն է, երբ բանաձեւերում
տեղ չեն գտնում կամ դուրս են բերւում ադրբեջանական լաբբինգի հետեւանքով այս կամ այն զեկոյցում տեղ
գտած անցանկալի ձեւակերպումները։
«Նոյն աշխատանքը կը շարու-

նակւի այսուհետեւ եւս: Ալիեւը կարիք
ունի հասկանալու, որ ո՛չ Նիկոլ Փաշինեանին գովերգելը, իսկ յետոյ
փնովելը իրեն չեն յանձնի Արցախը,
ո՛չ էլ Հայաստանի ներքաղաքական
հակասութիւնների վրայ յոյս դնելով,
նա կարող է երբեւէ հասնել մեր
պաշտպանութեան թուլացմանը։ Երբ
հարցը վերաբերում է մեր գոյութեանն
ու ինքնութեանը չկայ ոչ մի հակասութիւն երկրի ներսում եւ փոխզիջում
Ադրբեջանի համար։ Յիշէ՛ք չէք յաջողելու: Ձեր խնդիրներով զբաղւէք։
Դրանցից շատ ունէք»,- գրել է Արփինէ
Յովհաննիսեանը։

Ադրբեջանական լրատւամիջոցները իրաւապաշտպան Էմին
Հուսէյնովին մեղադրում են հայերի հետ ընթրելու համար

«armenpress.am» - Վարշաւայում
սեպտեմբերի 10-ից մեկնարկած
ԵԱՀԿ-ի մարդու իրաւունքների,
օրէնքի գերակայութեան ու ժողովըրդավարութեան վերաբերեալ տարեկան համաժողովին մասնակցել է
նաեւ ադրբեջանցի իրաւապաշտպան

Էմին Հուսէյնովը:
Այս մասին, ինչպէս հաղորդում է
«Արմէնպրես»-ը, յայտնում են ադրբեջանական իշխանամէտ լրատւամիջոցները:
Մշտապէս ալիեւեան ռեժիմի
քննադատութեամբ աչքի ընկնող Հուսէյնովը Վարշաւայում հանդիպել է

Լեհաստանի հայկական համայնքի
ներկայացուցիչների հետ, խորհրդակցութիւններ ունեցել հայկական հասարակական
կազմակերպութիւնների հետ:
Հանդիպումներից յետոյ ադրբեջանցի իրաւապաշտպանը հայերի
հետ ճաշել է Վարշաւայում գտնւող
«Golden Apricot» ռեստորանում, որը
հայերի սիրելի վայրն է:
Իրաւապաշտպանի հայերի հետ
ունեցած ընթրիքը զայրոյթ է առաջացրել Ադրբեջանի իշխանական եւ
հասարակական
շրջանակներում,
ինչն իր արտայայտութիւնն է գտել
մամուլում:
Այս ամէնը եւս մէկ անգամ

վկայում է, որ միջազգային ամբիոններում ադրբեջանական իշխանութիւնների կողմից քարոզւող «հանդուրժողականութիւնն»
ամբողջութեամբ կեղծիք է:
Հնարաւոր է, որ Հուսէյնովը հայերի
հետ ունեցած հանդիպումների եւ
ընթրիքի պատճառով ենթարկւի
Բաքւի բռնապետի եւ նրա ռեժիմի հետապնդումներին, անգամ մեղադրւի «պետական դաւաճանութեան» մէջ, ինչպէս նախկինում արւել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հասարակութիւնների միջեւ շփումների
օգտին հանդէս եկած ադրբեջանցի
յայտնի իրաւապաշտպան Լէյլա
Իւնուսի պարագայում:

ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղար.

«ԱՄՆ-ն կորցնում է համաշխարհային առաջնորդի կարգավիճակը»

«tert.am» - ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղար Անտոնիօ Գուտերեշը յայտնել է, որ համաշխարհային աշխարհակարգը, որը հիմնւած է մէկ պետութեան՝ Միացեալ Նահանգների
առաջնորդութեան վրայ, մօտենում է

իր աւարտին, ինչը նշանակում է, որ
ԱՄՆ-ն կորցնում է համաշխարհային առաջնորդի կարգավիճակը:
Գուտերեշն այդ մասին ասել է «The
Atlantic»-ին տւած հարցազրոյցում,
որի ընթացքում պաշտօնեան կոչ է
արել Վաշինգտոնին, ինչպէս նաեւ
աշխարհի միւս պետութիւններին սովորել ընտելանալ նոր իրավիճակին:
«Միացեալ Նահանգները՝ համաշխարհային կայունութեան երբեմնի երաշխաւորը, կորցնում է աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձութիւնների վրայ ազդելու իր կարո-

ղութիւնը: ԱՄՆ-ն կորցնում է մեղմ
ուժ կիրառելու հնարաւորութիւնները:
Սակայն դրանում որոշակի վտանգ
կայ, քանի որ աշխարհում առկայ
խնդիրների մեծ մասը հնարաւոր չէ
լուծել առանց Ամերիկայի»,- ընդգծել է
Գուտերեշը:
ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարը
յաւելել է, որ միջազգային յարաբերութիւններում ամերիկեան հասարակութիւնը կորցնում է իր գրաւչութիւնը:
Այնուհանդերձ՝ Գուտերեշն իր
խօսքում չի նշել երկրի նախագահ

Դոնալդ Թրամփի անունն ու ուղղակիօրէն չի քննադատել նրա վարած
քաղաքականութիւնը՝ չնայած, որ
պաշտօնեան նախկինում տարբեր
հարցերի շուրջ բազմիցս քննադատել է ԱՄՆ-ի ղեկավարին:

Չինաստանը մտադիր է հրաժարւել ԱՄՆ-ի հետ առեւտրային
բանակցութիւններից
«tert.am» - Չինական ապրանքների
նկատմամբ նոր մաքսատուրքեր
սահմանելու մասին լուրերից յետոյ
Չինաստանի իշխանութիւնները կարող են հրաժարւել ԱՄՆ-ի հետ
առեւտրային
բանակցութիւնների
նոր փուլից: Այս մասին գրում է «The
Wall Street Journal»-ը՝ քաջատեղեակ
աղբիւրին յղումով:
Աղբիւրի խօսքով՝ չինական կող-

մը չի համաձայնւի շարունակել բանակցութիւնները, եթէ Վաշինգտոնը
որոշի նոր մաքսատուրքեր սահմանել:
«Եթէ յաւելեալ մաքսատուրքեր
սահմանւեն, չինական կողմը կարող է
չգնալ բանակցութիւնների… Չինաստանը չի պատրաստւում բանակցութիւններ վարել, երբ իր գլխին
ատրճանակ է դրւած»,- ընդգծել է
պարբերականի
զրուցակիցը:

Յիշեցնենք, որ աւելի վաղ հաղորդւել էր, որ նախագահ Թրամփը
մտադիր է երկուշաբթի յայտարարել
200 մլրդ. դոլար արժողութեամբ չինական ապրանքների ներկրման համար յաւելեալ մաքսատուրքերի սահմանման մասին:Նշւում է, որ մաքսատուրքերը կը լինեն 10%-անոց՝ չնայած որ նախքան այս Թրամփի վարչակազմը խօսում էր 25%-ի մասին:

ՆԱՏՕ-ի գլխաւոր
քարտուղարը
Թուրքիայի կողմից
C-400-ներ
գնելը
«մարտահրաւէր» է
որակել

«panorama.am» - ՆԱՏՕ-ի գլխաւոր
քարտուղար Եէնս Ստոլտենբերգը
յայտարարել է, որ Թուրքիայի կողմից C-400 զենիթահրթիռային համակարգեր ձեռք բերելը «դաշինքի
համար մարտահրաւէր է»։ Այս մասին գրում է «Գազետա.ռու»-ն՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոստի»-ին։
Նրա ասութեամբ՝ ՆԱՏՕ-ի համար
կարեւոր է զէնքերի օպերացիոն համատեղելիութիւնը։
Նա նաեւ յաւելել է, որ Անկարայում
բազմաթիւ անգամներ քննարկել է զենիթահրթիռային համակարգերի թեման։
Ստոլթնբերգը յոյս է յայտնել, որ
ՆԱՏՕ-ն եւ Թուրքիան կարող են լուծել
այս հարցը։
Աւելի վաղ ԶԼՄ-ները յայտնել էին,
որ ի հեճուկս ամերիկեան պատժամիջոցների սպառնալիքների՝ Թուրքիան պատրաստւում է Ռուսաստանից C-400 համակարգեր գնել։

Թուրքական թերթը
տուգանւել է
14000 լիրայով
Էրդողանին
վիրաւորելու
համար

«tert.am» - Թուրքական «Էւրենսէլ»
պարբերականը ստիպւած կը լինի
14000 (մօտ 2400 ԱՄՆ դոլար) թուրքական լիրայի չափով տուգանք վճարել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեբ
Թայիբ Էրդողանին վիրաւորելու համար, այս մասին գրում է «diken.com.tr»
կայքը։
Նշւում է, որ դատարանի կողմից սահմանւած տուգանքը պարտաւոր են վճարել թերթի նախկին պատասխանատու Վուրալ Նասուհբէյօղլուն ու նախկին սեփականատէր
Արիֆ Քոշարը, ում օրօք հրապարակւել է հէնց քննադատական այն յօդւածը, որի համար խմբագրակազմը
մեղադրւել է նախագահին անձնական
վիրաւորանք հասցնելու համար։
Յայտնի է, որ մեղադրեալները
չեն ընդունել իրենց առաջադրւած
մեղադրանքն ու կայացւած վճիռը ու
դիմել Մարդու իրաւունքների Եւրոդատարան։
Յիշեցնենք, որ Լրագրողների
պաշտպանութեան միջազգային կոմիտէն (CPJ) Թուրքիայի նախագահ
Ռեջեբ Թայիբ Էրդողանին շնորհել է
«ամենանեղացկոտ» առաջնորդի կոչումը:
Նման ընտրութեան հիմք է ծառայել Թուրքիայում քրէական օրէնգըրքի այն յօդւածը, որը պատիժ է
նախատեսում երկրի նախագահին
կամ «թրքութիւնը» վիրաւորելու համար: Յայտնի է, որ անցած 2017
թւականին տւեալ յօդւածով Թուրքիայում քննւել է 46.193 դատական գործ:
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ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 194 (23116)
Յակոբ Բագրատունի.

«Բնական է, որ ղեկավարութիւնը
մեղադրւի, որովհետեւ ան է
պատասխանատու»
(Մաս 2)
(Շարունակութիւն սեպտեմբերի 17-ի համարից)

Վրաստանում
հաւատարմագրւած
դեսպաններն
այցելել են
Ծիծեռնակաբերդի
յուշահամալիր

«Վանայ ձայն»-ի զրոյցը՝
Լիբանանում խորհրդարանի պատգամաւոր եւ
ՀՅԴ Կենտր. կոմիտէի ներկայացուցիչ Յակոբ Բագրատունիի հետ

Հայաստան գաղթող լիբանանահայերու մասին հարցումի մը պատասխանելով` Յ. Բագրատունի յայտնեց, որ ատիկա ճիշտ է, սակայն դարձեալ չափազանցւած կերպով կը ներկայացւի: «Օրինակ, Երեւանի մէջ հանդիպեցայ ընտանիքի մը, որ թէեւ
պատգամաւորական գրասենեակէն
օժանդակութիւն կը ստանայ, ընտանեօք Երեւան կը գտնւի, սակայն հաճելի էր զիրենք տեսնել: Այո՛, եթէ պիտի գաղթեն, թո՛ղ գաղթեն Հայաստան,
բայց այս ալ խնդիր է: Տարբեր
բաներ են հայրենասիրութիւնը եւ
գործարարութիւնը: Ճիշտ է, որ կան
երիտասարդներ, որոնք Հայաստան
կուզեն հաստատւիլ, եւ մենք կը
քաջալերենք: Սակայն անիկա կը
վերածեն խուճապի, իսկ ոմանք
նաեւ կը գրեն. «Ահա, տե՛ս, Յակոբ
Բագրատունի, բոլորը Հայաստան
պիտի երթան: Տեսնե՛նք` ո՞վ պիտի
քւէարկէ քեզի»: Երանի ամէն մարդ
Հայաստան երթայ, եւ մենք Լիբանանի
մէջ պատգամաւոր չունենանք: Սակայն ատիկա շահագործել պարզապէս կուսակցութիւն մը, միութիւն մը
կամ կառոյց հարւածելու` այդքան ալ
ճիշտ չէ: Մենք մի՛շտ ալ ըսած ենք, որ
հայերը Հայաստան թող երթան: Մենք
ջանք թափած ենք, որ սիրիահայերը
Լիբանանի մէջ պահենք, այնքան
ատեն որ Սիրիա լաւ վիճակի մէջ չէ,
իսկ եթէ անոնք գաղթել կը փափագին,
ապա քաջալերած ենք, որ Հայաստան
գաղթեն»,- ընդգծեց Յ. Բագրատունի:
Բուրջ Համուդի մէջ պատահած
դէպքին մասին եւ ժողովուրդին կողմէ ղեկավարութեան հասցէին արձանագրւած մեղադրանքին մասին հարցումի մը պատասխանելով` Յ. Բագրատունի ըսաւ, որ բնական է, որ
ղեկավարութիւնը մեղադրւի, որովհետեւ ան է պատասխանատուն, «իսկ
երբ մենք կըսենք` հաշւետու ենք մեր
ժողովուրդին, այդպէս է»,- ըսաւ ան:
Պատգամաւոր
Բագրատունի
նշեց, որ դէպքը պատահած է ուրբաթ,
7 սեպտեմբերին, եւ անմիջապէս լուր
տարածւած է, որ Բուրջ Համուդի մէջ
արձանագրւած են հայ-սիրիական եւ
հայ-քրդական բախումներ: «Ստուգեցինք, որ բախումին պատճառը
եղող տւեալ անհատը 1995-ին լիբանանեան քաղաքացիութիւն ստացած
է, այսինքն 1995-էն ի վեր լիբանանցի է եւ տասնամեակէ մը ի վեր կապրի
այդ տան մէջ, որուն տանտէրը հայ
մըն է, որ վարձու տւած է այդ տունը:
Խնդրոյ առարկան որոշ չափով անհաւասարակշիռ անհատ մըն է:
Դէպքը պատահած է այսպէս. անզէն
երիտասարդներ, մէկը միւսին ետեւէն բարձրացած են անոր բնակարանը` զայն հանդարտեցնելու նպատակով: Ան իր դանակով սպանած է
ոչ կուսակցական, սակայն դաշնակցական մարդ` մեր սիրելին Խոսրովը, որ նահատակւեցաւ, եւ վիրաւորած է երեք ուրիշներ: Խնդիրը անմիջապէս յանձնւեցաւ պետական սպասարկութիւններուն, եւ անոնք, որոնք
վիրաւորւած են, տակաւին քննութեան տակ են, սակայն բնականաբար այս քանի մը օրւան ընթացքին
անոնք ազատ կարձակւին: Իսկ այլ
երիտասարդներ ոճրագործին համապատասխան պատիժը տւած են:

«Նւագախումբը» անմիջապէս զարգացաւ. հարցազրոյց խնդրեցին, ընդառաջեցի եւ ըսի այն, ինչ որ
հիմա կըսեմ, բայց հայաստանեան
կայաններէն մէկը շարունակեց ըսել,
որ խնդրոյ առարկան քուրդ է, եւ հայքրդական բախումներ են: Այդպէս
չէ. խնդրոյ առարկան լիբանանցի է,
ինքնաթուղթին պատճէնը ունինք,
թիւ 98 քայտով, սուննի համայնքի
զաւակ է, իրականութիւնը այս է, բայց
մարդիկ չեն ուզեր հաւատալ: Անշուշտ
հասարակական ցանցերու վրայ
անմիջապէս արձագանգը լսւեցաւ`
«Ո՞ւր է պետութիւնը» հարցումին
մէկ այլ տարբերակով, «Ո՞ւր է ղեկավարութիւնը»: Շրջանառութեան մէջ
դրւեցան վիդէոներ, ուր աթոռներով
կռիւ կը կատարւի: Ի յայտ եկաւ, որ
երկու տարի առաջ այլ վայրի մը
մէջ պատահած դէպքին վիդէօն է:
Այս վիդէօները տարածւեցան: «Նւագախումբը» սկսաւ երգել. «Ահա Բուրջ
Համուդը պարպւեցաւ: Ի՞նչ կընէ
կուսակցութիւնը»: Բուրջ Համուդը
պարպւեցաւ, ոչ թէ որովհետեւ կուսակցութիւնը բան մը չըներ, Բուրջ
Համուդի բնակարանները կուսակցութեան չեն պատկանիր: Միացեալ
Նահանգներ նստած հայեր կըսեն`
«Բուրջ Համուդը պարպեցի՛ք»: Այդ
գրառումը կատարող հայը, ինքը, Բուրջ
Համուդի իր տունը իսլամականի
մը ծախած է: Այն հայը` որ կըսէ.
«Վերջացաւ այլեւս, ես պիտի գաղթեմ»,
արդէն հայկական իրականութեան
մէջ չի գտնւիր, հայերէն խօսիլ ալ չի
գիտէր: Այս անհատը մենք անուն
մականունով գիտենք, Լիբանանի
մէջ այլ կուսակցութեան անդամ է, ո՛չ
Դաշնակցութեան, ո՛չ Հնչակեան եւ
ո՛չ ալ Ռամկավար կուսակցութեան:
Բայց պիտի խօսին: Եթէ կը յիշէք,
6 տարի առաջ վարձակալներու
հարցով Բուրջ Համուդի մէջ աղմուկ
բարձրացաւ. Լիբանանի մէջ մարդ
չմնաց` ներառեալ` հայեր, որ մեզ
չդատապարտէ մարդկային իրաւունքներ խախտելու եւ հարւածելու
յանցանքով: Իսկ հիմա անոնք կը
պահանջեն, որ սիրիացիները դուրս
դնենք Բուրջ Համուդէն: Լիբանանի
մէջ մէկ միլիոնէն աւելի սիրիացի
տեղահանւած կայ: Այո՛, Բուրջ
Համուդի մէջ սիրիացի կայ, Բուրջ
Համուդի մէջ միշտ ոչ հայեր եղած են,
ԲուրջՀամուդըհայերուչէպատկանած
տասնամեակներ
առաջ:
Բուրջ
Համուդի տարածքը ոչ հայկական
տարածք եղած է անցեալին: Բուրջ
Համուդի մէջ ոչ հայ տանտէրերուն
թիւը մեծ է: Քաղաքապետութիւնը
անհրաժեշտ միջոցառումները կորդեգրէ, վարձքերու կանոնաւորում
կընէ, բայց այսպէս խուճապ ստեղծել`
ի՞նչ բանի համար: Ո՞վ Բուրջ Համուդը
լքեց եւ գնաց Զալքա, Ժալ էլ Տիպ,
Անթիլիաս, Մըզհեր, Ռաբիէ բնակելու
եւ իր տունը ոչ հայու չծախեց: Անցնող երկու տարիներուն մենք մեր
միջոցներով յաջողեցանք երկու շէնք
«ազատագրել» հայերու տալ, սակայն
կան ճարպիկներ, որոնք կերթան
արաբին հետ նոտարին քով համաձայնութիւն մը կընեն` իբր թէ խանութը իրն է, բայց արաբ վաճառականին տւած է: Ի՞նչ կընէ կուսակցութիւնը: Կուսակցութիւնը գա-

ւազանով մարդ չի ծեծեր, որ` մի՛
տար տունդ արաբին, մի՛ ծախեր: Կը
փորձենք համոզել, առաւելագոյնը մեր
կուսակցական ընկերներուն կարգապահական տնօրինում կը կատարենք: Այո՛, ընկեր ունինք, նիւթական դժւարութեան մէջ էր եւ
տունը իսլամի ծախեց եւ շարքերէն
հեռացւեցաւ, ուրիշ ընկեր ունինք, որ
վաճառատունը ծախեց` շարքերէն
հեռացւեցաւ: Դաշնակցութիւնը այս
մէկը ինքն իր ընկերներուն կրնայ
ընել, սակայն` ոչ ժողովուրդին: Այն
երեւակայածին վիճակները, որոնք
յաճախ կը ստեղծենք, իսկապէս քանդիչ են, անպատասխանատւութիւն են:
Թող հարց տան. ո՞ւր է կուսակցութիւնը, ձերբակալւածը չկրցաւ
ազատ արձակել բանտէն. այլ կուսակցութիւններ կրնան շուտով ազատ
արձակել: Մենք այդ կուսակցութիւններէն չենք: Պետութիւն կայ եւ պետականութիւնը կը յարգենք: Մենք
գիտենք, որ մեր տղաքը յանցաւոր
չեն, եւ գիտենք, որ մէկ կամ երկու օր
ետք ազատ պիտի արձակւին: Այս
ամենակարողութեան
գաղափարը
պարզապէս կացութիւնները շահագործելու կը միտի:
Ճիշտ է, որ դժգոհ ենք Բուրջ
Համուդի վիճակէն: Դժգոհ ենք
նաեւ այլ շրջաններու մէջ վիճակէն` ոչ միայն հայկական իմաստով,
լիբանանեան
իմաստով:
Լիբանանցին դժգոհ է, պետութիւնը
դժգոհ է: Երկրին մէջ խնդիր կայ,
Սիրիոյ հետ տեղահանւածներու
տունդարձի հարցով երկու երկիրները իրարու հետ չեն կրնար խօսիլ, եւ
Ռուսաստանի միջամտութիւնը կը
խնդրւի, Ընդհանուր ապահովութեան
ուժերու ընդհանուր տնօրէնը Սիրիա կերթայ կու գայ, եւ այս բոլորին
մէջ առանձնացնել եւ ըսել, որ Դաշնակցութիւնը պէտք է այս հարցին լուծումը գտնէ: Կը ներէք, Դաշնակցութիւնը չըներ եւ ոչ ալ ըսած
է, որ կարողութիւնը ունի նման բան
կատարելու: Բաներ կան, որ մենք
ըսած ենք, որ ի վիճակի չենք զանոնք
կատարելու, հետեւաբար թող գան եւ
ուրիշներ կատարեն զանոնք, եւ ոչ թէ
բաւարարւին գրելով, խօսելով:
Օրինակի համար, մենք անարդար
թղթածրարներու չենք միջամտեր,
եթէ գողցած է, ամէն ինչ ըրած է եւ կը
պահանջէ, որ Դաշնակցութիւնը պատասխանատու ըլլայ անոր ազատ
արձակումին: Այդպէս չէ: Մարդկային
կեանքը այդպէս չէ: Ո՛վ որ արժանի է,
իր խնդրած գուրգուրանքէն շատ աւելի կը ստանայ, բայց ան, որ արժանի չէ,
չի ստանար», -ըսաւ ան:
Յ. Բագրատունի անդրադարձաւ
Թիրօ Քեմփի պարագային` նշելով,
որ պարագան նոյնն էր` շրջանը
ապահայացաւ, որովհետեւ հայերը
իրենց բնակարանները օտարահպատակ աշխատաւորներու վարձու
տւին: «Այս իրականութեան մէջ Դաշնակցութիւնը, կամ որեւէ մէկը ի՞նչ
կրնայ ընել: Տունե՞րը գնենք: Չունինք
այդ կարելիութիւնը: Նոյնը Այնճարի
մէջ չի՞ պատահիր: Օտարին հող
ծախողը ո՞վ է: Մեզ ամբաստանեցին
ազգայնամոլութեամբ, խտրականութեամբ, սակայն հողը ծախողը հայն
է: Պէտք է լաւ ըմբռնենք, որ այս
պայքարը հաւաքական պայքար է:
Եթէ առանձին պիտի պայքարինք,
ապա այդ պայքարը չի յաջողիր», աւելցուց ան:
Յապաւումներով
(Շար 2 եւ վերջ)

«panorama.am»-Սեպտեմբերի
14-15-ին Վրաստանում ՀՀ դեսպանութեան նախաձեռնութեամբ Վրաստանում հաւատարմագրւած դեսպաններն այցելել են Հայաստան:
Սեպտեմբերի 15-ի առաւօտեան
դեսպաններն այցելեցին Օսմանեան
Թուրքիայի կողմից իրականացրած
Ցեղասպանութեան զոհերի յիշատակը
յաւերժացնող Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր, շրջայց են կատարել
թանգարանում եւ գրառում թողել յուշամատեանում:
Նշենք, որ ճանաչողական այցի
ընթացքում դեսպանները այցելել են
Հայաստանի մի շարք տեսարժան վայրերում, ինչպէս նաեւ հանդիպումներ
ունեցել Հայաստանի բարձրագոյն
ղեկավարութեան հետ։
Նախօրէին նրանք այցելել են
Հաղպատ վանական համալիր եւ
ծանօթացել վանքի պատմութեանը,
ապա եղել են Երեւանի կոնեակի

գործարանում եւ ծանօթացել գործարանի պատմութեանը, կոնեակի
պատրաստման առանձնայատկութիւններին, առկայ հաւաքածոյին,
ինչպէս նաեւ մասնակցել են Երեւանի կոնեակի գործարանի կողմից
կազմակերպւած համտեսին:
Նոյն օրը դեսպաններն այցելել են
նաեւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին,
որտեղ հանդիպում են ունեցել Ամենայն հայոց կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Բ-ի հետ եւ ստացել Վեհափառի օրհնութիւնը։
Վրաստանում ՀՀ դեսպանութեան
«ֆէյսբուք»-եան էջի փոխանցմամբ,
կաթողիկոսը բարձր է գնահատել
այսօրինակ նախաձեռնութիւնը եւ
դեսպաններին որոշ դրւագներ ներկայացրել հայ ժողովրդի եւ Հայոց
Եկեղեցու պատմութիւնից։
Դեսպանները շրջայց են կատարել նաեւ Մայր Աթոռի գանձարանում։

ՀՀ եւ Չինաստանի
ԱԳՆ-ների միջեւ քաղաքական
խորհրդակցութիւնների
ընթացքում մի շարք կարեւոր
պայմանաւորւածութիւններ են
ձեռք բերւել

«armenpress.am» - ՀՀ արտաքին
գործերի նախարարի տեղակալ Արմէն Պապիկեանը սեպտեմբերի 14-ին
Պեկինում հանդիպել է ՉԺՀ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ
Ջան Հանհուէյի հետ: Այս մասին
«Արմէնպրես»-ին տեղեկացրին ՀՀ
Արտաքին գործերի նախարարութեան լրատւութեան եւ հանրային
դիւանագիտութեան վարչութիւնից՝
յաւելելով. «Հանդիպմանը յաջորդեցին
ՀՀ եւ ՉԺՀ ԱԳՆ-ների միջեւ քաղաքական խորհրդակցութիւնները,
որոնց ընթացքում կողմերը վերահաստատեցին հայ-չինական բարեկամական յարաբերութիւնների հետագայ խորացման, շարունակականութեան ու կայուն զարգացման
իրենց յանձնառութիւնը:
Քննարկւեցին եւ ձեռք բերւեցին
պայմանաւորւածութիւններ քաղաքական երկխօսութեան եւ բարձրաստիճան պաշտօնատար անձանց
փոխադարձ այցելութիւնների իրականացման, արտաքին գործերի նախարարութիւնների միջեւ փոխգործակցութեան,
առեւտրա-տնտեսական համագործակցութեան ներուժի
իրացման, իրաւական դաշտի ընդլայնման, զբօսաշրջութեան խթան-

ման եւ երկու երկրների քաղաքացիների համար մուտքի արտօնագրերի կարգի առաւել դիւրացման, այդ
թւում՝ ազատականացման, միջազգային կազմակերպութիւնների շրջանակներում համագործակցութեան,
Չինաստանի կողմից Հայաստանին
տրամադրւող տեխնիկական օգնութեան, հումանիտար ոլորտում շփումների եւ փոխանակումների ապահովման շուրջ:
Նախարարի տեղակալ Պապիկեանը ներկայացրեց նաեւ ԼՂ-ի հակամարտութեան շուրջ վերջին զարգացումները եւ շնորհակալութիւն
յայտնեց չինական կողմին հիմնահարցը բացառապէս խաղաղ ճանապարհով կարգաւորելու ԵԱՀԿ-ի
Մինսկի խմբի համանախագահների
ջանքերին աջակցելու ՉԺՀ-ի դիրքորոշման համար:
Այցի շրջանակներում տեղի ունեցաւ նաեւ Արմէն Պապիկեանի հանդիպումը Չինաստանի Կոմունիստական կուսակցութեան Կենտրոնական
կոմիտէի Միջազգային բաժնի վարիչի
տեղակալ (փոխնախարարի կարգավիճակով) պարոն Ցեան Հոնշանի
հետ:
(Շար. 7-րդ էջում)
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Տօն Խաչվերացի եւ ռեհանազարդ
խաչով անդաստան՝ Ատրպատականի
հայոց թեմում
Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ – Սեպտեմբերի
16-ին, Խաչվերացի տօնի առիթով ս.
եւ անմահ պատարագ մատուցւեց
Ատրպատականի հայոց թեմի եկեղեցիներում՝ Թաւրիզում եւ Ուրմիայում:
Տարիների աւանդութիւնը շարունակելով, Ատրպատականի հայոց թեմի
առաջնորդ՝ Տ. Գրիգոր եպս. Չիֆթճեանը եպիսկոպոսական հանդիսաւոր ս. պատարագ մատուցեց Թաւրիզի նախկին հայաշատ Մարալան
քաղաքամասում գտնւող Ս. Աստւածածին պատմական մատուռում եւ իր
պատգամը յղեց թեմի ժողովրդին. իսկ
Ուրմիայի Ս. Ստեփանոս ծխական
եկեղեցում պատարագեց եւ քարոզեց՝
ծխատէր Տ. Ներսէս քհնյ. Պասիլեանը,
նշելու համար 628 թ.-ի քրիստոնէութեան
մեծ յաղթանակը, որով Քրիստոսի
խաչափայտը գերութիւնից տունդարձ
ունեցաւ Հերակլ Կայսեր եւ քրիստոնեայ երկրների կողմից մղւած հաւատամարտի հետեւանքով:
Սրբազան Հօր կողքին, Ս. Խորանին
սպասարկում էին Թաւրիզի հոգեւոր
հովիւ՝ Տ. Մարտիրոս քհնյ. Ղուկասեանը,
ինչպէս նաեւ սարկաւագաց եւ դըպրաց կրտսերաց դպրաց դասերը, մոմակրութեամբ, քշոցակրութեամբ եւ

բուրվառակրութեամբ: Օրւայ Ճաշու
Գիրքը ընթերցեց Էմելիա Աբրահամեանը: Երգեցողութիւնը կատարւեց
«Կոմիտաս» երգչախմբի կողմից, ղեկավարութեամբ երաժիշտ Վարդան
Վահրամեանի, իսկ Ուրմիայում՝ «Նարեկացի» երգչախմբի կողմից, ղեկավարութեամբ Օֆելիա Սայեադեանի:
Սրբազան Հայրը իր քարոզում
քրիստոնէութեան մեծագոյն խորհրդանիշի՝ Ս. Խաչի վերացման պատմական
դէպքը նկարագրելով ցոյց տւեց, որ
դէպի Երուսաղէմ իր վերադարձի
ճամբի վրայ խաչափայտը վերացնելը,
կամ բարձրացնելը, քրիստոնեաների
համար պատիւ համարւեց:
Ս. պատարագի աւարտին, դըպրաց դասի անդամներից կազմւած
թափօրով, եւ ռեհանազարդ խաչի
գլխաւորութեամբ, ներկաները շրջա-

փակ առաջնորդւեցին, որտեղ կատարւեց Խաչվերացի աւանդական մեծահանդէս թափօրի եւ անդաստանի արարողութիւնը: Եկեղեցական արարողութիւնից յետոյ, ներկայ հաւատացեալները խաչը ծածկած ռեհաններից
վերցրեցին, նրա բուրումնաւէտութիւնը
միասին տանելու համար իրենց տները:
Ապա, Թաւրիզի եկեղեցիների Խնամակալ մարմնի անդամուհիների կողմից, եկեղեցու շրջափակում գտնւող
տաղաւարի ներսում տրւեց սիրոյ
սեղան, որին մասնակից դարձան Հոգեւորականաց դասը, ինչպէս նաեւ ազգային իշխանութիւնը եւ հիւրեր: Այսպիսով, Մարալանի այգու տարեկան
պատարագների հինգերորդ եւ վերջինն էլ մատուցւեց, առաջիկայ տարի
դարձեալ նոյն սրբավայրում հանդիպելու քաղցր յոյսով:

Կոմիտասի ծննդեան 150-ամեայ
յոբելեանին ընդառաջ մեկնարկեց
միջմշակութային երկխօսութեանն
ուղղւած միջազգային ֆորումը
«armenpress.am» - Կոմիտաս Վարդապետի ծննդեան 150-ամեայ յոբելեանին ընդառաջ Եւրոպական մշակութային տարւայ շրջանակում՝ Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտում տեղի
ունեցաւ «Միջմշակութային երկխօսութիւն. երաժշտական կրթութեան ուղիներ» միջազգային ֆորումը:
«Արմէնպրես»-ի հաղորդմամբ՝ Կոմիտասի
թանգարան-ինստիտուտի
տնօրէն Նիկոլայ Կոստանդեանն աջակցութեան համար շնորհակալութիւն
յայտնեց Հայաստանում Եւրոմիութեան պատւիրակութեանը, Հայաստանում Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի, Գերմանիայի դեսպանութիւններին, Լեհաստանի Մշակոյթի նախարարութեանն ու Երեւանի Գեօթէ
կենտրոնին: «Այսօր մեզ համար կարեւոր է հաղորդակից լինել Եւրոպական իրականութեան մէջ երաժշտական կրթութեան խնդիրների լուծմանը, կրթական համակարգի շտկմանն
ու հեռանկարային նոր սկզբունքների
ձեւաւորմանը: Կարծում ենք, որ այս

ձեռնարկը կը նպաստի դրան»,-ասաց
նա:
ՀՀ մշակոյթի փոխնախարար Տիգրան Գալստեանի ասութեամբ՝ համաժողովը լաւ հարթակ կը հանդիսանայ
փորձի փոխանակման համար: «Սա
սերտ կապերի եւ մշակութային երկխօսութեանն ուղղւած համաժողով է»,ասաց Գալստեանը՝ ֆորումի մասնակիցներին մաղթելով արդիւնաւէտ եւ
կառուցողական աշխատանք:
«Միջմշակութային երկխօսութիւն.

երաժշտական կրթութեան ուղիներ»
միջազգային ֆորումն իր աշխատանքները շարունակեց մինչեւ սեպտեմբերի 15-ը:
Ֆորումի նպատակն էր մէկ յարկի
տակ հաւաքել եւրոպական տարբեր
երկրների երաժշտագէտների՝ հայ
մասնագէտների հետ ընդհանուր հարթակում քննարկելու երաժշտական կըրթութեան տարբեր մօտեցումները,
փորձի փոխանակում կազմակերպելու դասախօսութիւնների միջոցով:

Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան
Նոր Ջուղայի մասնաճիւղի
նախաձեռնութեամբ ամառային
արձակուրդներին կազմակերպւած
«Մանկական աշխարհ» խորագրով
կայացած միջոցառումները

Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան
Նոր Ջուղայի մասնաճիւղի վարչութեան գեղեցիկ մտայղացմամբ այս
ամառ, նոյն մասնաճիւղի կենտրոնատեղիում փոքրիկների համար կազմակերպւեցին հետաքրքիր եւ խանդավառ
ծրագրեր, որոնց շնորհիւ ոչ միայն
երեխաներն զբաղւեցին եւ գեղեցիկ
պահեր ապրեցին, այլեւ առաւել
հարստացրին իրենց գիտելիքների շտեմարանը։

շարժող բազմազան այլ աշխատանքներ։
Միջոցառումների շարանը եզրափակւեց օգոստոսի 22-ի առաւօտեան,
դէպի «Նաժւան» զբօսայգու ակւարիում
կատարւած էքսկուրսիայով։ Փոքրիկները շրջելով տարածքում դիտեցին
ակւարիումի տարբեր բաժինների ձկներն
ու ջրային սողունները, եւ պատասխանատուների օգնութեամբ ընթերցելով իւրաքանչիւր բաժնում տեղադըրւած վահանակի բացատրութիւն-

Ամառային միջոցառումների շարանի մեկնարկը տրւեց 2018 թւականի
յունիսի 27-ի երեկոյեան, որտեղ ծաղրածուի ներկայութեամբ ստեղծւած մըթնոլորտի ներքոյ երեխաները զւարճացան ու խաղացին միմեանց հետ,
ապա ականատեսը եղան «Կարմիր
գլխարկ» աշխարհահռչակ հեքիաթի
տիկնիկային ներկայացմանը, լուսանըկարւեցին եւ նւէրներ ստացան չարաճճի ծաղրածուից։
«Մանկական աշխարհ» խորագիրը կրող այս երեկոյեան միջոցառումները շարունակւեցին եւս երեք
անգամ՝ ծրագրում ունենալով մուլտֆիլմի դիտում, կաւէ արձանիկների
պատրաստում,
հեքիաթասութիւն,
նկարչութիւն, մարզանք, օրիգամի աշխատանքներ, պար, զանազան խաղեր
եւ մանուկների հետաքրքրութիւնը

ներն, առաւել ծանօթացան պատկան
ջրային կենդանիների պատմութեանն
ու իւրայատկութիւններին։
Այնուհետեւ խումբն այցելեց «Նաժւան»-ի մի այլ բաժին, որտեղ առիթ
ունեցաւ օրն առաւել խանդավառ անցկացնելու՝ ձիակառքերով շրջագայութեամբ։
Վերջում փոքրիկները ճաշակելով
համեղ պատառիկներ՝ վերադարձան
տուն իրենց հետ տանելով մէկօրեայ
էքսկուրսիայի անմոռանալի յուշերն ու
փորձառութիւնները։
Նիւթը կազմեց «Ալիք»
օրաթերթի Նոր Ջուղայի թղթակիցը՝
կազմակերպիչների զեկոյցի
համաձայն
Լուսանկարները տրամադրեցին
կազմակերպիչները

ՆՈՐ ՋՈՒՂԱ
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 194 (23116)

Զրոյց-հանդիպում՝
Մինէ Մարտիրոսեանի հետ
կամ

ինչ մարզավիճակում է Իրանի թենիսի

տարւայ յայտնութիւնը
ՀԱՏԻՍ- Իրանական թենիսն իր պատմութեան կտրած ճանապարհին յաճախ է հանդիպել հայ անունների ցուցակի, առանց որի դժւար թէ հնարաւոր լինէր նման որակ ապահովել:
Այդ թւում չես կարող չթւարկել Ահարոն Ադամզի, Վահէ Ադամեանի (Ահարոն Ադամզի որդին), Թալին
Աբրահամեանի, Այծեմնիկ Ասատրեանի, Ժորժ Աֆթանդիլեանի, Արշամ Եսայեանի, Քարմէն Շարաբէգեանի (մրցավար), Մինաս Մանսուրեանի, Անի Նազարեանի, Մադոնա Նաջարեանի, Հանրի Ջուհանսի, Հարօ Ջորդանի, Ծատուր Սէթխանեանի, Արա Սուքիասեանի, եւ ուրիշներին կողքից աւելացնելով նորայայտ տաղանդ Մինէ Մարտիրոսեանի անունը:
Մինէն 15 տարեկան է: Շուրջ երեքուկէս տարի է, ինչ կանոնաւոր կերպով մասնակցում է թենիսի
մրցաշարերի:
Բազմիցս նահանգային կամ երկրի հեղինակաւոր առաջնութիւններում արժանացել է առաջատարի
կոչմանը:
Մինէի վերջին յաջողութեան հետ միասին նա արժանացել է նաեւ «մրցաշարի յայտնութիւն» տիտղոսի:
Մինէի վերջին յաջողութիւնը՝ Իրանի Ալբորզում
նահանգային ազատ մրցաշարում երրորդ տեղի
արժանանալը լաւագոյն առիթն էր նրա հետ հանդիպման եւ մօտկից այդ ամենին ծանօթանալու համար:
Յիշեցնենք, որ նշւած մրցոյթում Մինէն մեծահասակների հետ մրցոյթում տանելով չորս անընդմէջ յաղթանակ, դուրս եկաւ եզրափակիչ փուլ, ուր մրցում էին մեծահասակների լաւագոյն եռեակը:

Մինէին իր մայրիկի հետ «Ալիք»-ի
յարկի ներքոյ հիւրընկալեցինք, ուր
պատասխաանեցին մեզ հետաքրքրող
հարցերին:
Մինէն թենիսի իր պարապմունքների մասին նշում է, որ արհեստավարժ
թենիսոր լինելու համար շաբաթը ութ օր
պարապմունքների պէտք է գնալ: Ինքն

արդէն երկար ժամանակ է, ինչ հետեւում
է նոյն օրակարգին ու իր ասութեամբ
երեկոների մի մասն անց է կացնում
թենիսի դաշտում, իսկ միւս մասը
ճանապարհային խցանումներում: Փորձերի ու մրցոյթների ընթացքում Մինէին
ընկերակցում է նրա մայրիկը:
Մինէի մայրիկն այս մասին յաւե-

լեց, որ ամենօրեայ փորձերը շատ
են կարեւոր, քանի որ Մինէն արդէն
գտնւում է այն մակարդակի վրայ, որտեղ մարզիկը արձանագրած վարկանըշային աղիւսակում դիրքը բարելաւելու խնդիր ունի առջեւում դրւած:
«Նոյն այդ գործակիցներով (ռէյթինգ)
է, որ կարելի է պարզել մարզավիճակն
ու որակը, քանի որ վարկանշային
աղիւսակում բարձր տեղ են զբաղեցնում նրանք, ովքեր ոչ մի մրցոյթ ու
մրցաշրջան բաց չեն թողել: Այսինքն
Մինէն իր դիրքերը չզիջելու համար
պէտք է միշտ լինի պատրաստ մարզավիճակում»,- նշում է Մինէի մայրիկը:
Ազգային հաւաքականի կազմ
դուրս գալուն հարկաւոր միաւորների
մասին Մինէն յայտնեց, որ արդէն իսկ
կայ յայտը լրացնելու բոլոր տւեալները,
եւ ինչպէս արդէն ֆեդերացիայից են
յայտնել նրան, նա ընդգրկւած է այն
ցուցակում, որով անցկացնելով համապատասխան մրցաշրջանը, հնարաւորութիւն կունենայ յայտնւելու լաւագոյն վեցեակում, որոնցից կազմւելու
է ազգային հաւաքականի հիմնական
թիմը: Մրցաշրջանը հաւանաբար, կայանայ հոկտեմբերին,- նշեց մեծանուն
փոքրիկը:
Վարկանշային սանդղակի մասին
պատկերացում կազմելու համար
Մինէն պարզաբանում է, որ ինքը
ժամանակին մինչեւ 14 տարեկանների ցուցակում զբաղեցնում էր 3-րդ

Իրանահայ Թենի Խաչատրեանը
յաւակնում է դառնալ Իրանի
Շախմատի ազգային հաւաքականի
անդամ
«ԱԼԻՔ» - Իրանի Շախմատի կանանց առաջնութիւնը ճանաչեց իր լաւագոյններին: Վարկանըշային աղիւսակի բարձունքներում շարունակում է իր ուրոյն տեղն զբաղեցնել թեհրանահայ
Թենի Խաչատրեանը: Թենի Խաչատրեանը եզրափակիչ հանդիպումից վաստակած միաւորով
արժանացաւ երկրորդ պատւաւոր տեղի, ինչով
էլ վաստակեց ազգային հաւաքականի ընտրական մրցաշարային նախնական փուլի ուղեգիրը:
Թենի Խաչատրեանն զբաղւում է արհեստավարժ շախմատով: Այժմ ելոյթներ է ունենում
Իրանի լիգայում հանդէս եկող թիմերում: Նա
կանոնաւոր կերպով շարունակում է դասաւանդել շախմատ, այդ թւում նաեւ մասնաւոր կերպով:
Յատկանշական է, որ Թենի Խաչատրեանին
վերջերս յաջողւել էր Թեհրանի նահանգային
առաջնութեանը եւս պատւանդան բարձրանալ
արժանանալով երրորդ տեղի:
Ազգային հաւաքականի յաւակնորդների մրցաշարը շուտով մեկնարկւելու է, որտեղ հայազգի
շախմատիստուհին համարւում է հիմնական
յաւակնորդներից մէկը:

դիրքը. իսկ արդէն՝ 16-ից 18 տարիքայինում անցկացրած մրցոյթների հաշւարկումով 10-րդ հորիզոնականում
է, ինչն ազատ տարիքայինում ամրագըրում է նրա դիրքերը 15-րդ տեղում:
Հէնց այս վերջինով էլ պայմանաւորւած
է Մինէի ստացած ուղեգիրը ազգային
հաւաքականի ընտրական խաղերին
մասնակցելու:
Միջազգային մրցաշարերի մասին
մեր հարցին պատասխանելով Մինէի մայրիկը նշեց, որ առաջին անգամ
Կատարի Դոհէում ասիական մրցաշարին է մասնակցել, որով իր գործակիցները հասցրել է 97-րդ տեղի:
«Իսկ վերջերս՝ յուլիսին, Երեւանում կայացած եւրոպական վարկանշային
մրցաշարում Մինէն հասցրեց ապահովելու վարկանշային 1773 գործակիցը, ինչը լաւ ցուցանիշ էր Մինէի
համար»,-յաւելեց մայրիկը: Մինէն Հայաստանում կայացած մրցոյթի մասին
նշում է միայն այսքանը, որ գոհ է իր
ելոյթներից եւ մրցաշարի մասին նշում,
որ այն որակով անհամեմատելի բարձր
էր այստեղում եղածի դիմաց:
Մինէն «Մարիամ» հաստատութեան
աշակերտուհի է: Նա իր մարզական
առաջին քայլերը վերցրել է Հ.Մ.Ա.Կ.-ի
թենիսի դաշտում, որտեղ պարապել է
բոլոր մարզիչների հսկողութեան ներքոյ ու շնորհակալ է դրա համար: Նա
սիրում է նաեւ պարը: «Արարատ»
պարախմբի սաներից է: Այժմ պա-

րապմունքների է յաճախում «Էսթեղլալ» համալիրում, որի մարզիչների
նկատմամբ նոյն երախտագիտութեամբ է արտայայտւում:
Մինէն իր յաջողութիւններից ամենաբարձրն է համարում Իրանի կանանց A+ որակաւորումով 12 լաւագոյնների մասնակցութեամբ մրցաշարը, որում արժանացել է երրորդ
տեղի, ինչը նրան է բերել նաեւ առաջին
դրամաշնորհային մրցանակը:
Մինէն իր յաջողութիւնների համար շնորհակալ է իր ծնողներին՝ հոգատար վերաբերմունքի եւ կրած նեղութիւնների համար:

Բակօ Սահակեանը մասնակցել է
Իգոր Տէր-Յովհաննիսեանի եւ
Ռոբերտ Էմմիեանի գաւաթի բացման
արարողութեանը
«armenpress.am» - Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանը սեպտեմբերի 16-ին Ստեփանակերտի մարզադաշտում
մասնակցել է Եւրոպայի ռեկորդակիրներ Իգոր
Տէր-Յովհաննիսեանի եւ Ռոբերտ Էմմիեանի
գաւաթի մրցաշարի բացման արարողութեանը:
Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին տեղեկացրին Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութիւնից, իր ելոյթում նախագահ Սահակեանն
այդ իրադարձութիւնը կարեւոր է համարել
Արցախի մարզական կեանքում: «Այս մրցումները
խորհրդանշական են, քանի որ կրում են մեծ
սպորտի լեգենդար մարզիկների անունները:
Նրանց փայլուն յաղթանակները տարբեր միջազգային հարթակներում, սահմանւած ռեկորդները
շօշափելի ազդեցութիւն են ունեցել թեթեւ
աթլետիկայի զարգացման վրայ՝ մեծ համբաւ եւ
պատիւ բերելով հայրենիքին, ոգեւորելով երիտասարդներին, շահագրգռելով նրանց զբաղւել
սպորտով ու ֆիզիկական կուլտուրայով»:
Երկրի ղեկավարը ջերմօրէն ողջունել է Իգոր

Տէր-Յովհաննիսեանին ու Ռոբերտ Էմմիեանին եւ
երախտագիտութիւն յայտնել պատմական հայրենիքի այս հատւածի նկատմամբ ընդգծւած
վերաբերմունքի եւ աջակցութեան համար: Նախագահ Սահակեանը մրցաշարի մասնակիցներին մաղթել է մեծ յաջողութիւններ, ձեռքբերումներ, ամենայն բարիք ու նոր յաղթանակներ:

ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ
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Բաջօն*)
ՆԱԶԱՐ ՇԱՀՎԵՐԴԵԱՆ

Բաջօն միջին տարիքի, քիչ վատառողջ
տղամարդ է, որին թոյլ է տրւել Երեւան
քաղաքի պողոտաներից մէկի մայթում թարմ
բանջարեղէնի առեւտուր անել:
……………..
Օրը միջօրէին է հասել: Լսւում է Բաջոյի
ձեռքի հեռախօսի ձայնը: Կինն է:
-Լսում եմ,- ասում է Բաջօն.
-Որտե՞ղ ես Բաջօ:
-Ամէն օրւայ տեղը. ի՞նչ կայ որ…
-Տուն վերադարձին չմոռանաս մի քանի
հատ լաւաշ հաց, հետն էլ թթւասեր գնես:
-Հասկացայ,- պատասխանում է Բաջօն ու
բջջայինը տեղաւորում գրպանում:
Օրն արդէն իր աւարտին էր հասնում:
Ամառւայ կիզող արեւը թեքւել էր դէպի
բարձրայարկ շէնքերի յետեւը: Բաջօն ուրախ էր, քանի որ հակառակ անցնող օրերի,
այդ օրը շատ առեւտուրը լաւ էր եղել, իսկ
մնացած բանջարեղէնի մի կոյտը, որի մէջ
պսպղին էին տալիս կարմրագլխիկ բողկերը, Բաջօն ձիգ հասակով մէկ դէս, մէկ
դէն է նայում դէպի անցորդները եւ ասում.
-Արա՛ էս մի բուռն էլ առէք տարէք, որ
ես էլ գնամ գործիս յետեւից:
Իհարկէ ոչ բոլորը, բայց կային անցորդներ, որոնք շեղ հայեացք ձգելով Բաջոյի
գզգզւած մազերին ու ոսկրացած ձեռքերին,
հեռանում էին, բայց այդ պահին մի շըրջմոլիկ յայտնւեց, որի շուրթին կախւած էր
ծխախոտի վերջին կտորը, աչքերը ճըպճպացնելով, դիմեց Բաջոյին թէ՝
-Ապի, ի՞նչ արժէ այս բոլորը:
-Ապին ցաւդ տանի, քսանհինգը լա՞ւ է:
-Ինձ համար շատ է: Տասնհինգ հաշւէք:
-Դէ լաւ, համաձայնւեցի, ամբողջը քեզ,ասաց Բաջօն ու տասնհինգ դրամը ափի մէջ
սեղմած՝ շրջմոլիկի հետ միասին՝ սկսեցին
մայթը մաքրել թափւած կանաչիներից: Իսկ
մի հատ կարմիր բողկ, որը գլորւելով, թաքնւել
էր առւի ափին, Բաջօն վերցրեց, մաքրեց
փոշին եւ փորձեց կրծել: Բայց հրաժարւեց,
ատամի պակաս կար:
Վերջում շրջմոլիկը անձամբ խնամքով
ծալելով մայթին ձգւած փռւածքը, Բաջոյին
յանձնեց ու ամուր ողջագուրւելով նրա հետ,
որպէս լաւ ծանօթի ու բարեկամի, արագ
հեռացաւ:
Դարձեալ թպրտաց բջջայինը:
-Եկա՜յ, եկա՜յ,- պատասխանեց Բաջօն
եւ ափում պահած դրամը՝ վազեց դէպի մօտակայ հացթուխի խանութ: Հացի շարքը

երկար էր,դեռ քիչ պիտի սպասել, բայց մէկ էլ
տեղում կանգնած, շանթահար եղաւ, ձեռքը
պիջակի գրպանը խոթելիս, դատարկ էր,
ամբողջ օրւայ վաստակած դրամը չկար:
Շշմած ու խելագարւած չիմացաւ իր անելիքը, հացի շարքում մէկ սրան, մէկ նրան
նայեց, հասնողի օձիքը բռնած՝ բղաւում
էր՝ արա՛ փողերս, փողերս ձեզնից կուզեմ,
խեղդելու եմ բոլորիդ եւ մի քանի հոգու
քաշքշելով, վրայ վազեց դէպի մի գիրուկ
կնոջ կողմը եւ ամբողջ ուժգնութեամբ թափահարեց նրա փէշը:
-Արա՛ խելքի եկ,- բղաւեց կինը եւ մի
ուժգին ապտակ հասցնելով Բաջոյի դէմքին՝
ցած գլորեց նրան…
-Այ քեռի ջան, այ ապեր ջան,- մէջ ընկաւ
մի տարեց մարդ, -ինչո՞ւ ես անպատւում
մարդկանց,- վստահ մի ուրիշ տեղ ես եղել
ու մէկը գրպանել է ունեցածդ, յիշի՛ր որտե՞ղ ես եղել եւ ո՞ւմ ես հանդիպել…
____________________________
Բաջօն յիշեց շրջմոլիկին, բայց ուշ էր
արդէն, կոտրւած սրտով, մի քանի լաւաշ
թեւատակին, ճամբայ ընկաւ դէպի տուն, որ
կրկին ծլնգաց ձեռքի հեռախօսը:
-Տարա՜ն, տարա՜ն, ամբողջ վաստակած
դրամս տարան այ կնիկ,- ականջին սեղմած
բջջայինով յուսահատ ու վհատ խօսում է
Բաջօն:
***
Տուն հասաւ թէ չէ, կինը ամէն ինչից
տեղեակ, վրայ վազեց ու փաթաթւեց ամուսնու վզով.
-Ա՛յ մարդ, բա կարժէ՞ կորցրած դրամի
համար արցունք թափել, մի՛ մտահոգւիր, ես
ինձ մօտ տնտեսած գումար ունեմ, վաղւանից ես էլ քեզ հետ միասին, նոյնիսկ
երեխաներով, մէջք-մէջքի տւած՝ աշխատանքի կը լծւենք եւ թարմ ու առատ բանջարեղէն կը հրամցնենք մարդկանց, իսկ
աւելի մեծ աւետիս, բայց զգոյշ ուրախութիւնից չգժւես, ընդամենը երկու օրից յետոյ, Սասունը (իրենց աւագ որդին) բանակում ծառայութիւնը աւարտած, տուն է վերադառնում:
***
Րոպէներ էր ինչ ամուսինները միմեանց
գրկած՝ ուրախութեան արցունքների մէջ
քրքջում էին…
--------------------------------------------------*) Երեւան եղածս ժամանակ, իմ հարեւանութեան մէջ էր գտնւում: Ն. Շ.

Չարաշուք երջանկութիւն
ՌՈՒԲԷՆ ԱՒԱԳԵԱՆ

18 տարեկան Բահմանը՝ գիւղից եկել էր
Թեհրան աշխատելու: Շատ փնտրելուց յետոյ՝ աշխատանք էր գտել մի համալիրում,
որպէս դռնապան:
Երկու յարկանի տան աստիճանների
տակ եղած թեք անկիւնում, նրա համար մի
բնակելի վայր դասաւորեցին եւ նա բնակւում
էր այդ փոքրիկ հատւածում: Մի երկու
տարի յետոյ նա ամուսնացաւ մի համագիւղացի աղջկայ հետ, որը տներում աշխատում էր որպէս մաքրարար եւ կատարում էր տնային աշխատանքներ:
Մի չորեքշաբթի օր Բահմանը աշխատանքից յոգնած գնացել էր մօտակայ թէյատունը՝ մի բաժակ թէյ խմելու, թարմանալու
եւ ծանօթների հետ զրուցելու: Այդ պահին
ներս եկաւ՝ ազգային վիճակահանութեան
տոմսակներ վաճառող Ալին: Նա գովում էր
տոմսերի վաճառքը, ասելով.
-Սա վերջին տոմսն է մնացել, եկ Բահման,
ցաւդ տանեմ, վերցրու՝ անպայման պիտի
շահես. բախտդ փորձիր:
- Ես իմ օրապահիկը դժւարութեամբ եմ
վաստակում, որտեղի՞ց բերեմ, փող չունեմասաց Բահմանը:
-Լաւ, ես այս վերջին տոմսակը հէնց իմ
գնած արժէքով կը տամ քեզ՝ 18 ղռանով,
վերցրո՛ւ, դու անպայմա՛ն կը շահես:
Վերջապէս Բահմանը համոզւեց եւ գնեց
տոմսակը:
Մէկ ժամ յետոյ, ըստ չորեքշաբթի օրերի
ծրագրի՝ շաբաթական վիճակահանութիւնը
կայացաւ ու արդիւնքները յայտարարւեց:
Բահմանի տոմսակը շահել էր գլխաւոր
նւէրը՝ 25 հազար թուման...
Բահմանը ուրախութիւնից՝ քիչ էր մնացել
խելագարւէր: Շտապ տուն վերադարձաւ

Իմ դպրոցը

ՆԵՐՍԷՍ ՏԷՐ-ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ

Անցան...

Շատ եմ սիրում դպրոցը իմ,
Մթնոլորտը՝ ջերմ, մտերիմ,
Դպրոցի բակում լի խինդ կայ,
Ուժ է ներշնչում շատ վստահ…

Տարիներն եկել են ու անցել,
Յոգնել եմ ես աւա՜ղ, ծերացել,
Կարօտով ապրել եմ, ու այրւել,
Իսկ ո՞վ է յաւիտեան մնացել...
Տարիներն եկան ու անց կացան,
Մեծ ու փոքր բոլորն ինձ մոռացան.
Ափսո՜ս լաւ, իմ ջահէլ օրերին,
Ինձ համար անմոռաց յուշ դարձան...

Մայրամուտ չեղած...
Հինաւուրց օջախ, իմ հայրենի տուն,
Չգիտեմ հիմա աւե՞ր ես թէ կանգո՞ւն,
Չարաղէտ հողմեր բաժանեցին մեզ,
Բայց իմ սրտի մէջ յաւիտեան կապրեն:
Ինչքան էլ հեռու ու անհաս լինես,
Հա՛ւա՛տա՛ տուն իմ, երազում եմ քեզ,
Երազում քանի մայրամուտ չեղած,
Հասնեմ, բաց անեմ պատուհան
ու դուռ,
Սրբեմ պատերի փոշին, հողն ու մուր,
Քո գրկում մնամ մինչեւ լուսաբաց,
Երազիս հասնեմ, մայրամուտ չեղած...

Չկան
Ընկերներիս...

Աւա՜ղ չկան լաւ տղերքը.
Լռել է իմ սրտի հեւքը,
Հեռանում են, խամրում մէկ-մէկ,
Դատարկւում է տիեզերքը...
Դատարկւում է տիեզերքը,
Մարում է մեր ուրախ երգը,

յայտնեց կնոջը՝ Գիւլնազին, որ իրենք արդէն
երջանկացած են: Գիւլնազը ուրախութիւնից
արտասւեց:
-Դէ Գիւլնազ հոգիս, բեր մեր տնակի մէջ
եղած-չեղած հին ու հնամաշ իրերը, բեր,
որ հէնց այստեղ փողոցում այրենք, մենք
սրանից յետոյ պէտք է մեր երջանիկ կեանքն
սկսենք՝ ամէն ինչի նորն ու լաւը կը գնենք:
Եւ նրանք ոգեւորւած դուրս թափեցին
ամէն ինչ ու վառեցին:
Երբ կրակի բոցերը երկինք բարձրացան
եւ նրանք ուրախ-ուրախ պարում էին կրակի
շուրջ՝ յանկարծ Բահմանը նայեց իր հագի
հնամաշ բաճկոնին. ոգեւորւած հանեց այն
եւ նետեց կրակի բոցերի մէջ: Մոխրացաւ բաճկոնը, որի գրպանում էր գտնւում ամենամեծ
նւէրը շահած տոմսակը: Մի քանի րոպէ
այդպէս շարունակւեց նրանց ուրախութիւնը: Յանկարծ Բահմանը անդրադարձաւ, որ շահող տոմսակն էլ բաճկոնի հետ
այրւել է:
Մի տարօրինակ ճիչ արձակեց...յետոյ ոտները թուլացան եւ գետնին փռւեց...
Հարեւանները մօտեցան նրան, որ արդէն
խենթացել էր:
Բոլորը միաբերան ասացին. «Երանի՜ այս
տոմսը շահած չլինէր... »:

Հեռանում են, գնում մէկ-մէկ,
Հազա՜ր ափսոս մեր տղերքը...

Ինքս ինձ
Սրտումդ լեռնացած
Կարօտնե՜ր, ցաւե՜ր,
Հեռացար, դարձար
Անտուն ու անտէր:
Նորից գաղթական,
Նորից տարագիր,
Ու մէկը չեղաւ
Որ ելնէր, ասէր՝
Ինչո՞ւ թողեցիր
Տուն-տեղդ անտէր
«Տօ՛ լաճ տնաւեր...»

Տղաները ինչպէս զինւոր,
Գրչով են հարւածում այսօր,
Աղջիկները ժպտուն-աշխոյժ,
Վազում-խաղում են ուշի-ուշ:
Աշուն եկաւ բայց ոչ տխուր,
Գործի եռանդ է ամէն ուր,
-Մայրիկ այժմ իրօք հասկացայ,
Այբ ու բենի ներքոյ լոյս կայ:
Քեզ սիրում եմ աշխարհի չափ,
Պարզում եմ մանկան իմ զոյգ ափ,
Ուր տեղ ունի սէրը դասղեկի,
Թէպէտ չափը չի հերիքի:
Ուսուցիչ գալիս եմ քեզ մօտ,
Ամէն բացւած լոյս առաւօտ,
Դպրոցը տան պէս հարազատ,
Իր գիրկն է կանչում անընդհատ…
ՎՈԼԳԱ ՂԱԶԱՐԵԱՆ-ԴԱՒԹԵԱՆ
Երեւան
սեպտ. 2018 թ.

Ջուրը
Միշտ շփւող ջուրը գնաց ու գնաց,
Եւ մէկ էլ ապա կանգ առաւ յանկարծ,
Այն տեսաւ ծառ մի ծարաւ ու պապակ,
Ջրեց ու ջրեց խեղճ ծառին անյագ:
Ծառը ծարաւ էր հանց միայնակ անձ,
Որ հաւատում է շուրջ բոլոր
մարդկանց,
Սոսկ մատուցում է ինչպէս ջուրը
պարզ,
Ով չի ճանաչում սահման կամ էլ
մարզ…
Ջուրը գնում է ընդմիշտ դէպ յառաջ,
Չի էլ խնայում ո´չ ձախ, ո´չ էլ աջ,
Մէկ էլ միանում ուժեղ մի գետի,
Լոկ թարմութիւնն է մարգագետնի…
Շփւում է եւ չի մերժում այն վառ
արեւին,
Պատասխանում է նրա բարեւին,
Եւ այսպէս հոսում կերպով արցունքի,
Որը զտիչ է ամէն մի հետքի…
Եւ մնում վճիտ, որակով զուլալ,
Իր մօտ չի փոխւում ոչինչը դարձեալ,
Իսկ թէ մի օր մնայ լճացած,
Կը փակւեն իր դէմ ճամբաները բաց:
Կը նեխի ջուրը դէպքերով բազում,
Այն ինչը նրան բնաւ չի սազում,
Այն ինչը նեխած մարդն է կարծում,
Ով ապրում է ծոմ շփւելու հարցում:
Իսկ շփւողին նա կոչում է ջրիկ,
Տալիս է ջրի դիւրահոսք արժանիք,
Թէ որ - «ուր հասնի գտնում է ճամբայ,
Պիտակաւորում նրան աներկբայ…»
Վոլգա Ղազարեան
Դաւթեան
Երեւան 22 յունիս 2018 թ.

ԱՌԻԹ
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ՀՀ-ի եւ...
(Շար. 3-րդ էջից)

Հանդիպման ընթացքում շօշափւեցին
երկկողմ համագործակցութեան հարցեր:
Երկուստեք նշւեց Հայաստանի եւ Չինաստանի զարգացման ռազմավարութիւնների
փոխկապակցման եւ խորացման անհրաժեշտութիւնը: Կողմերը գոհունակութիւն արտայայտեցին ձեռք բերւած պայմանաւորւածու-

Յայտնի են «Դէպի Մանկական
Եւրոտեսիլ»-ի եզրափակչի վերջին
հինգ մասնակիցների անունները

«armenpress.am» - Աւարտւել է «Դէպի Մանկական Եւրոտեսիլ» նախագծի երկրորդ կիսաեզրափակիչը, որտեղ ելոյթ ունեցած 12
մասնակիցներից եզրափակիչ անցան հետեւեալ 5 մասնակիցները՝
1-Վովա
2-Լիլի
3-Յարութ Յարութիւնեան
4-Սերժ Առաքելեան
5- Անահիտ Առաքելեան։
Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին տեղեկացրին
Հանրային հեռուստաընկերութեան հասարակայնութեան հետ կապերի բաժնից, նրանք
մրցութային առաջին օրը յաղթահարած
մասնակիցների` Անիի, Վարդան Մարգարեանի, L.E.V.O.N-ի, Լիայի եւ Էլիզայի հետ
միասին հանդէս կը գան սեպտեմբերի 22-ին

կայանալիք «Դէպի Մանկական Եւրոտեսիլ»
նախագծի եզրափակչում:
Մրցութային երկրորդ օրւայ արդիւնքը
որոշւել է միջազգային պրոֆեսիոնալ ժիւրիի, երեխաների միջազգային ժիւրիի կողմից եւ հեռուստադիտողների քւէարկութեամբ։
Միջազգային պրոֆեսիոնալ ժիւրիի կազմում ընդգրկւած են ոլորտի առաջատար
մասնագէտները, իսկ երեխաների միջազգային ժիւրիի կազմում՝ «Մանկական Եւրոտեսիլ» երգի մրցոյթի նախորդ տարիների
մասնակիցները։
Ժիւրիի անդամների անուններն ու քւէարկութեան մանրամասն տեղեկութիւնները
կը հրապարակւեն սեպտեմբերի 22-ին
կայանալիք եզրափակչից յետոյ (քւէարկութեան գործընթացի անաչառութիւնը երաշխաւորելու նպատակով)։

թիւնների իրականացման ընթացքի վերաբերեալ եւ յայտնեցին իրենց պատրաստակամութիւնը փոխշահաւէտ համագործակցութեան զարգացման առումով:
Սեպտեմբերի 15-ին ԱԳ նախարարի տեղակալի գլխաւորած պատւիրակութիւնը մեկնել է Շանհայ՝ քաղաքային իշխանութիւնների
ներկայացուցիչների հետ հանդիպման նպատակով»:

Աշխարհի ամենահարուստ մարդը
2 մլրդ. դոլար կը տրամադրի
անօթեւաններին ու կարիքաւորներին

«tert.am» - «Amazon» ընկերութեան հիմնադիր-ղեկավար Ջեֆ Բեզոսը, որը «Forbes»
հանդէսի վարկածով աշխարհում ամենահարուստ մարդն է, յայտարարել է անօթեւան
ու անապահով ընտանիքներին 2 մլրդ. դոլար
յատկացնելու որոշման մասին:
Ինչպէս նշում է «Reuters»-ը, այս նպատակով կը հիմնւի «Bezos Day One Fund»
հիմնադրամը, որը մի շարք կազմակերպութիւնների միջոցով կացարան ու
սնունդ կը տրամադրի երիտասարդ անօթեւան ընտանիքներին:
Մինչդեռ «Day 1 Academies Fund» հիմնադրամն անապահով համայնքների մանկահասակ ներկայացուցիչների համար
նախադպրոցական կրթական հաստատութիւնների ցանց կը հիմնի:
Յայտնի է, որ աւելի քան 160 մլրդ.
դոլար կարողութեան տէր Բեզոսը բա-

րեգործութեամբ զբաղւելու մտադրութեան
մասին յայտնել էր դեռեւս նախորդ տարի՝
ընդգծելով, որ ցանկանում է իր հարստութեան մի մասը նւիրաբերել:
Աղբիւրը նկատում է, որ չնայած Բեզոսը
ֆինանսաւորել է քաղցկեղի հետազօտման
նախագծեր, ինչպէս նաեւ ներգաղթեալ
ուսանողներին կրթաթոշակ է տրամադրել,
այնուհանդերձ՝ իր հարստութեան մեծ մասը
միլիարդատէրը ներդրել է «Blue Origin»
հրթիռային ընկերութիւնում:
Սեպտեմբերին սենատոր Բեռնի Սանդերսը Կոնգրեսում ներկայացրել է «Կանգնեցրէ՛ք Բեզոսին» կոչւող օրինագիծ, որն
«Amazon»-ի պէս ահռելի կորպորացիաների
ղեկավարներից պահանջում է կա՛մ աւելի
շատ գումար վճարել աշխատողներին, կա՛մ
աւելի մեծ ծաւալով բարեգործութիւն անել:
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ՄԱՀԱԶԴ
Խոր վշտով համակւած յայտնում ենք մեր
շատ սիրելի եւ թանկագին՝

ՎԱՀԷ
ՔԵՇԻՇԵԱՆԻ

ցաւալի մահը, որը տեղի ունեցաւ չորեքշաբթի, սեպտ. 19-ին:
Թաղումը կը կատարւի կիրակի, սեպտ.
23-ին, կ. յ. ժամը 3-ին, Նոր Բուրաստան
գերեզմանատանը:
Յուղարկաւորներից խնդրւում է նոյն օրը,
կ. յ. ժամը 2-ին, ներկայ գտնւել ներքոյիշեալ
վայրերից մէկում՝ գերեզմանատուն մեկնելու համար:
ՀԱՍՑԷ՝
Հարաւային Մաջիդիէ, Առաջին 16-մետրանոց պող., 3-րդ եւ 4-րդ փողոցների միջեւ:
Նարմաք, Մասիլէ Բախթար, Հարաւային
Շիրմարդին կից:
Ցաւակցութիւնները՝ գերեզմանատանը
եւ Հ. Մ. Մ. «Րաֆֆի» համալիրի սրահում:
ՍԳԱԿԻՐՆԵՐ՝
Վազգէն, Ալիս, Արսինէ եւ Վաչէ Քեշիշեաններ՝ հայրը, մայրը, քոյրը եւ եղբայրը:
Քեշիշեան եւ Թորոսեան ընտանիքներ՝
հարազատները:

ՄԱՀԱԶԴ
Խոր վշտով համակւած յայտնում ենք մեր
շատ սիրելի եւ թանկագին՝

ՌԱԶՄԻԿ
ԶՈՀՐԱԲԵԱՆԻ

ցաւալի մահը, որը տեղի ունեցաւ չորեքշաբթի,
սեպտ. 19-ին:
Թաղումը կը կատարւի կիրակի, սեպտ.
23-ին, կ. յ. ժամը 2:30-ին, Նոր Բուրաստան
գերեզմանատանը:
Յուղարկաւորներից խնդրւում է նոյն
օրը, կ. յ. ժամը 1:30-ին, ներկայ գտնւել հանգուցեալի որդու բնակարանում՝ գերեզմանատուն մեկնելու համար:
ՀԱՍՑԷ՝
Հարաւային Մաջիդիէ, Մոհամմադ Ռեզա Սիսի փող., համար 49, 3-րդ միաւոր:
Ցաւակցութիւնները՝ գերեզմանատանը
եւ Հ. Մ. Մ. «Նայիրի» միութեան «Սուքերեան» սրահում:
ՍԳԱԿԻՐՆԵՐ՝
Արթին եւ Թալին Զոհրաբեաններ՝ որդին
եւ հարսը:
Արին եւ Անգինէ Զոհրաբեաններ՝ որդին
եւ հարսը:
Անիկա եւ Համլետ Փերքասներ՝ դուստրը
եւ փեսան:
Զոհրաբեան եւ Քեշիշեան ընտանիքներ՝
հարազատները:

«Աշխարհը դէմ է...
(Շար. 1-ին էջից)

Ահաբեկչութիւն...
(Շար. 1-ին էջից)

Գործողութիւնն իրականացւել է շքերթի պահին բարձրաստիճան պաշտօնեաներին յատկացւած օթեակի թիկունքից: Այս մասին տեղեկացնելով ԻՍՆԱ-ն
յաւելում է, որ գործողութիւնն իրականացրած ահաբեկիչները թւով չորսն են եղել՝
պահակազօրայիններին յատուկ զգեստներում քողարկւած:
Նոյն կապակցութեամբ ԻՌՆԱ գործակալութիւնն յայտնեց, որ Խուզեստանի
նահանգապետը յայտարարութեամբ հանդէս գալով յայտնել է, որ գործողութեան
պատճառով կան զոհեր եւ վիրաւորներ,
որոնք խաղաղ բնակիչների շարքերից են,
քանի որ նահանգապետի ասութեամբ
ահաբեկիչները կրակ են բացել այնտեղ
հաւաքւած կանանց ու երեխաների ուղղութեամբ:
ԻՌՆԱ-ն ժամը 13-ի տւեալներով տուժածների գծով նշել է 24 զոհի եւ 60 վիրաւորի մասին: ԻՍՆԱ-ի համաձայն՝ զոհերի
թւում լրագրողի անուն կայ նշւած: Նախնական վարկածով ահաբեկչութիւնն իրականացւել է «Ալահւազէ» խմբաւորման
մի-ջոցով: Վերջինս ուղղորդւում է Սաուդական Արաբիայի կողմից:
Ղոլամ Ռեզա Շարիաթին յաւելել է, որ
ահաբեկիչների բացած կրակին անմիջապէս յաջորդել է անվտանգութեան բրիգադայի պատասխան կրակը, ինչի հետեւանքով ոչնչացւել ահաբեկիչներից երկուսը,
վիրաւորւել մէկը, իսկ վերջինն էլ տեղում
ձերբակալւել է:
Նոյն հաղորդման համաձայն՝ վիրաւորները տեղափոխւել են «Ափադանա» եւ
Զինւորական
հիւանդանոցներ:

ՄԵՐ ԱՆԿԱԽ...

Իրանական...

(Շար. 1-ին էջից)

(Շար. 1-ին էջից)

անելիք ունենք։ Սխալներն ու բացթողումները պէտք է թողնենք անցեալում եւ իւրաքանչիւրս մեր տեղում
առաւելագոյն ներդրումն ունենանք հայրենի պետականութեան շէնացման գործում։ Պետութեան կայունութիւնը, պաշտպանունակութիւնն ամրապնդելը, երկրի
հեղինակութեան աճը մեր բոլորի պարտականութիւնն է։
Հայութեան առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներին մենք ի զօրու ենք դիմագրաւել, եթէ առաջնորդւենք համահայկական
օրակարգերով, լինենք համախմբւած ու
գործենք միասնաբար։ Հայրենիքում, թէ
արտերկրում, իշխանութեան կազմում,
թէ ընդդիմութեան մէջ, մարտի դաշտում,
թէ քաղաքացիական կեանքում՝ մեր գործը մշտապէս պէտք է ուղղւած լինի
հայոց պետականութեան կայացմանն ու
հզօրացմանը: Միայն այդ կերպ մենք կարող ենք կերտել մեր երազանքի երկիրը»։
ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմին

առաւօտեան հանգուցեալ Էմամ Խոմէյնիի
դամբարանի մօտ զինեալ ուժերը ի ցոյց
դրեցին ցամաքային, օդային, ծովային ուժերի
եւ Խաթամօլանբիա օդային պաշտպանական կենտրոնի արդիական սարքաւորումները:
- «Էբթեքար» օրաթերթի համաձայն, հանր. նախագահը վաղը
Նիւ Եօրք է ժամանելու ՄԱԿ-ի
գլխաւոր ասամբլեայի 73-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով:

ԱՄՆ-ի հանր. նախագահը պաշտօնապէս
յայտարարեց, այդ երկրի հեռացումը Իրանի
Միջուկային գործարքի համաձայնագրից,
ես երկու ընտրութեան դիմաց էի կանգնած: Կամ պիտի յայտարարէի Իրանի
հեռացումը Միջուկային համաձայնագրից,
որը էլ աւելի անապահով եւ անկայուն
էր դարձնելու տարածաշրջանը, եւ կամ
մի քանի շաբաթ ժամանակ տալ համաձայնագրի այլ կողմերին, որպէսզի փոխարինեն այդ համաձայնագրից ԱՄՆ-ի հեռացման հետեւանքները: Համաձայնագիր,
որը 12-ամեայ սեղմ եւ դժւար բանակցութիւնների արդիւնքն է եղել: Մենք եւս
տարածաշրջանային եւ միջազգային անվըտանգութեան ու խաղաղութեան պահպանման եւ միջազգային իրաւունքը յարգելու նպատակով ընտրեցինք երկրորդ
տարբերակը: ԱՄՆ-ին թւում էր, որ համաձայնագրից իր հեռացումով Իրանը եւս
հեռանալու է համաձայնագրից եւ ինքը
հեշտութեամբ կարող կը լինի հակաիրան
կուալիցիա ձեւաւորել, վերադարձնելով բոլոր պատժամիջոցները: Եւրոպային տւած
մեր սահմանափակ առիթը խափանեց
ԱՄՆ-ի բոլոր հաշւարկումները: Միւս կողմից Իրանի բանակցութիւնները համաձայնագրի անդամ այլ երկրների հետ եւ նրանց
շեշտը համաձայնագիրը պահպանելու համար, մեկուսացրեց ԱՄՆ-ին»: Դոկտ. Ռոհանիի հաւաստմամբ Իրանը համաձայնագրի անդամ այլ երկրների հետ բանակցութեան ընթացքում ընդգծել է, որ Իրանի
համար կարեւորը Իրանի ժողովրդի շահերի
ապահովումն է, իսկ հակառակ դէպքում
Իրանը այլ ուղի է ընտրելու: Նախագահը
նշել է. «Պարզ է մեր տրամաբանութիւնը:
Կամ բոլոր կողմերի շահերը ապահովւելու է
կամ ոչ մի կողմի»: Նախագահը ընդգծել է.
«Թրամփի առաջարկութիւնը Իրանի հետ
ուղղակի եւ առանց նախապայմանի բանակցելու համար անկեղծ չէ: Մենք նրա
առաջարկութիւնը ընդունենք, թէ նրա
արտգործնախարարի նախապայմանները,
որոնք բացայայտ անարգանք են Իրանի
ժողովրդի հասցէին»: Նախագահի հաւաստմամբ, ԱՄՆ-ը պարտաւոր է փոխել իր գործելաոճը եւ նշել է. «Շարունակւում է մեր
բանակցութիւնները մեր առեւտրական կողմերի հետ, որը վկայում է Իրանի կողմից
միջազգային գործընթացներում պարզ հեռանկարի մասին»:

