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Հանր. նախագահը
Գիլանում հանդիպել է
Իրաքի խորհրդարանի
նախագահին

Շահագործման յանձնւեց
Ղազւին-Ռաշտ երկաթգիծը
«Ղոդս» ուժերի
հրամանատարի տեղակալ.

«Ասադի այցն Իրան
«Ղոդս» ուժերի
նախաձեռնութիւնն
էր»

Լրատւական ցանց - Սիրիայի
նախագահ Բաշար Ասադի այցն
Իրան, Իսլամական յեղափոխութեան պահակազօրի «Ղոդս»
ուժերի նախաձեռնութիւնն էր.
ԻՍՆԱ-ի հետ զրոյցում յայտնել է
«Ղոդս» ուժերի հրամանատարի
տեղակալ, գեներալ-մայոր Էսմայիլ Ղաանին:
Անդրադառնալով
Սիրիայի
նախագահ Բաշար Ասադի՝ Իրան
կատարած վերջին այցին՝ բարձրաստիճան զինւորականն ասել է.
«Պարոն Ասադի այցը Թեհրան
«Ղոդս» ուժերի նախաձեռնութիւնն էր: Դրա մասին տեղեկացւած էին նրանք, ովքեր
պէտք է տեղեկացւած լինէին:
Դա
չափազանց
զգայուն
(Շար. 8-րդ էջում)

Հանր. նախագահը թշնամու հիմնական նպատակը համարեց ժողովրդի եւ պատասխանատուների միջեւ վստահութեան խախտումը եւ ընդգծեց, որ
Իրանի ժողովրդի նկատմամբ ԱՄՆ-ի իշխանութեան
իրականացրածը վեր է պատժամիջոցներից եւ մարդու դէմ ոճրագործութիւնից:
Նախագահական կայքէջի համաձայն, հանր.
նախագահը, որ երկօրեայ պաշտօնական այցով
ժամանել է Գիլան, երէկ Գիլան նահանագի զարգացման եւ ընտրանիների ժողովի ընթացքում
յայտարարել է. «Թշնամիների դաւադրութիւնների
ժամանակ
եւ պատերազմական
դրոյթներում
անհրաժեշտ է երկրի
ուժերը եւ ժողովուրդը
համախմբւեն եւ միմեանց կողքի կանգնած լինեն,
քանզի թշնամին կը յաջողի միայն այն ժամանակ,
երբ յաջողի մեր միջեւ տարաձայնութիւն ստեղծել»:
Նախագահը ընդգծել է. «Կառավարութիւնը
միայնակ չի կարող կարգաւորել երկրի դժւարութիւնները եւ քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային խնդիրներում անհրաժեշտ է ժողովրդի
ներկայութիւնը»:
Նախագահի հաւաստմամբ. «1397 թւականը իր
բոլոր դժւարութիւններով հանդերձ հպարտանքի
տարի էր, որի ընթացքում ժողովուրդը օրինակելի
(Շար. 8-րդ էջում)

Արմէն Սարգսեանը
Ֆրանսիայի
պատւիրակութեան
անդամների հետ
քննարկել է միջուկային
էներգետիկայի ոլորտում
համագործակցութեան
հնարաւորութիւնները
«tert.am» - Հանրապետութեան նախագահ Արմէն
Սարգսեանն մարտի 6-ին ընդունել է միջուկային էներգիայի հարցերով ֆրանսիական պատւիրակութեանը, որի կազմում էին Ֆրանսիայի միջուկային էներգիայի յանձնաժողովի եւ ֆրանսիական
ORANO (նախկին AREVA) ընկերութեան ներկայացուցիչներ:

(Շար. 10-րդ էջում)

Զրուցակիցները խօսել են միջուկային էներգետիկայի ոլորտում հայ-ֆրանսիական համագործակցութեան խորացման հնարաւորութիւնների մասին:
Մասնաւորապէս՝ անդրադարձ է կատարւել հետազօտական նախագծեր, մասնագիտական փոխանակումներ ու կրթական ծրագրեր իրականացնելու
հնարաւորութիւններին:

Եթէ նման նախաձեռնութիւն լինի, մենք՝ որպէս շահագրգիռ
կողմ, հանդէս կը գանք մեր առաջարկութիւններով
Իշխան Սաղաթէլեանը՝ ԸՕ բարեփոխման մասին
«yerkir.am»-Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեանն
մարտի 6-ին ԱԺ-ի ամբիոնից քաղաքական ուժերին հրաւիրել է
մասնակցել Ընտրական օրէնսգրքի
շուրջ քննարկումներին՝ նշելով, որ

Հայաստանի Ընտրական օրէնսգիրքը, ինչպէս նաեւ ընտրական ինստիտուտները կատարելագործման
կարիք ունեն։
«Օգտւելով առիթից՝ քաղաքական ուժերին ուզում եմ հրաւիրել՝
(Շար. 8-րդ էջում)

Տրւեց «Նայիրի-Սողոմոնեան» դպրոցի նախաձեռնած
«Ռաք փառատօն»-ի մեկնարկը (8-րդ էջում)
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Սրտագին կոչ՝
մեր ժողովրդի սիրելի
զաւակներին

Ինչպէս գիտէք ներկայ տարին
մեր ժողովրդի երախտարժան,
մեծահամբաւ եւ հպարտութիւն
առթող երկու մեծ հայորդիների՝
Կոմիտաս Վարդապետի եւ Ամենայն հայոց բանաստեղծ Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան
տարեդարձն է։
Վստահաբար Հայաստանում,
Արցախում եւ Սփիւռքում տե-ղի
են ունենալու գիտական, մշակութային ձեռնարկներ նւիրւած
Կոմիտաս Վարդապետին եւ Յովհաննէս Թումանեանին եւ որոնց
հիմնական նպատակը լինելու է
մեր ժողովրդի եւ յատկապէս նոր
սերունդի գիտակցութեան մէջ
վառ պահել կոմիտասեան եւ
թումանեանական շունչն ու ոգին։
Այս տարի նաեւ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոս Ն. Ս. Օ. Տ.
Տ. Արամ Ա Վեհափառ Հայրապետը յայտարարել է Հայ մամուլի
տարի։
Մեր սրտագին կոչն է մեր
մշակութային միութիւններին եւ
կազմակերպութիւններին,
որ
իրենց տարեկան ծրագրերի մէջ
ներառնեն վերոյիշեալ ամեակները եւ յատուկ մշակութային,
գեղարւեստական ձեռնարկներով
նոր սերունդի գիտակցութեան մէջ
դրոշմեն ու վերակենդանացնեն
տիպարը Կոմիտաս Վարդապետի, Յովհաննէս Թումանեանի եւ
դերը հայ մամուլի մեր ժողովրդի
կեանքում։
Ազգային հոգեւոր, մշակութային եւ քաղաքակրթական
արժէքներով լիցքաւորւել նշանակում է առաւել եւս կառչել այդ
արժէքներին եւ դրանցով զօրացած վառ պահել մեր ժողովրդի
հոգեւոր ու մշակութային գանձերը։
ՍԵՊՈՒՀ ԱՐՔ. ՍԱՐԳՍԵԱՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴ ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ

Վերջին պահին

Իր մահկանացուն
կնքեց քանդակագործ
Լիլիթ Տէրեանը
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Արաբական Միացեալ
Էմիրութիւնների
դեսպան Շամսին
ընդունեց ՀՅԴ
պատւիրակութեանը
«arfd.am»- Բէյրութում Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւնների դեսպան
Համադ Սայիդ Շամսի Եարզէին
իր բնակարանում ընդունեց ՀՅԴ
Լիբանանի Կենտրոնական կոմիտէի
ներկայացուցիչ Յակոբ Բագրատունիին եւ զբօսաշրջութեան նախարար
Աւետիս Կիտանեանին:
Մէկուկէս ժամ տեւած հանդիպմանը քննարկւեցին Լիբանանի ընդ-

հանուր իրավիճակը, Արաբական
Միացեալ Էմիրութեանց եւ Լիբանանի
յարաբերութիւնները, ինչպէս նաեւ
լիբանանահայութեան հետ առնչւող
խնդիրներ:
Դեսպան Շամսին բարձրօրէն
գնահատեց Հ. Յ. Դաշնակցութեան
եւ Լիբանանի հայութեան դերակատարութիւնը երկրի քաղաքական
կեանքում՝ միաժամանակ յիշելով, որ
Էմիրութիւնները՝ որպէս պետութիւն

Աշոտ Ղուլեան.

«Հայատեացութիւնը
դարձել է
ադրբեջանական
ինքնութեան
անբաժանելի մասը»

եւ ժողովուրդ, բացառիկ գնահատանք
ունեն հայութեան նկատմամբ, որպէս
օրինակելի քաղաքացիներ եւ իրենց
բնակած երկրների առաջդիմութեանը նպաստող զանգւած:
Յատուկ անդրադարձ կատարւեց
Միջին Արեւելքում Թուրքիայի դերակատարութեան եւ այդ իմաստով
նրա սնուցած նոր օսմանական
քաղաքականութեան ու վարքագըծին:

Դեսպան Շամսին, քաջածանօթ
լինելով հայ ժողովրդի կրած տառապանքներին, յուզումով յիշեց վերջերս իր կատարած այցելութիւնը
Անթիլիասի Նահատակաց մատուռը
եւ Ժիբէյլի Ցեղասպանութեան որբերի
թանգարանը:
Հանդիպման աւարտին, ՀՅԴ
պատւիրակութիւնը ճաշի հիւրը եղաւ
Արաբական Միացեալ Էմիրութեան
դեսպանի:

Բագրատունին ընտրւեց Դատական
Գերագոյն ատեանի անդամ
«aztagdaily.com» - ՀՅԴ Լիբանանի Կենտրոնական
կոմիտէի եւ Հայկական Պատգամաւորական բլոկի ներկայացուցիչ Յակոբ Բագրատունին խորհրդարանի մար-

տի 6-ի նիստի ընթացքում 95 քւէներով ընտրւեց նախագահների եւ նախարարների Դատական Գերագոյն
ատեանի անդամ։

Ինչ են քննարկել «Լուսաւոր
Հայաստան»-ն ու Դաշնակցութիւնը

«armlur.am» - Մարտի 4-ին «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութեան
մի քանի պատգամաւորներ հանդիպել են ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ
Յակոբ Տէր-Խաչատրեանի, Բիւրոյի
անդամ Արսէն Համբարձումեանի եւ
ՀՅԴ Գերագոյն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեանի հետ:
Պաշտօնական յայտարարութեան

մէջ ասւած է, որ կուսակցութիւնները
քննարկել են միջկուսակցական համագործակցութեան
հնարաւորութիւնները:
Նշենք, որ սա կուսակցութիւնների
առաջին հանդիպումը չէ: Մեր տեղեկութիւններով` օրերս ՀՅԴ-ն եւ «Լուսաւոր Հայաստանը» ունեցել են նաեւ
ոչ-պաշտօնական հանդիպում:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը տեղեկացաւ, որ հանդիպման ժամանակ
քննարկւել է սահմանադրական փոփոխութիւնների հարցը, քանի որ
երկուստեք, ըստ էութեան, դէմ են սուպերվարչապետութեանը: Հանդիպման ժամանակ պայմանաւորւածութիւն է ձեռք բերւել, որ ԼՀԿ-ն նախագծեր է բերելու ԱԺ, որոնք
քննարկւելու են ՀՅԴ-ի հետ եւ լինելու

են իրենց առաջարկներով: Ըստ մեզ
հասած տեղեկութիւնների՝ ՀՅԴ-ն
հանդիպելու է նաեւ «Բարգաւաճ Հայաստան»-ի եւ «Իմ քայլը» խմբակցութիւնների հետ:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի հետ
զրոյցում ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ
Իշխան Սաղաթէլեանը նշեց. «Կոնկրետ դէպքերի մասով պայմանաւորւածութիւն չկայ, բայց ընդհանուր
համագործակցութեան շրջանակներում եթէ մեզ համար յատուկ կարեւոր
հարց լինի, եւ իրենք կիսեն մեր տեսակէտը, կը հնչեցնեն ԱԺ-ում, օրէնսդըրական նախաձեռնութեամբ հանդէս կը գան»:
Նա նշել է, թէ քննարկել են
նաեւ սահմանադրական փոփոխութիւնների հարցը: «Սա մեր առաջին

պաշտօնական հանդիպումն է. կոնկրետ դետալներ չենք քննարկել: Ընդհանուր քննարկել ենք համագործակցութեան ուղղութիւնների եւ
եզրերի մասին: Մենք ասել ենք, որ
յստակ դէմ ենք սահմանադրութեան
փոփոխութեանը կառավարման հին
ձեւին վերադառնալու տեսանկիւնից:
Մենք մշտապէս կողմնակից ենք եղել
խորհրդարանական կառավարման
համակարգին եւ հիմա էլ գտնում ենք,
որ սա լաւագոյն ձեւն է մեր երկրի
առջեւ կանգնած մարտահրաւէրները յաղթահարելու համար: Իսկ թէ
բարեփոխումները ինչպէս կը լինեն՝
օրէնքի տեսքով, թէ հանրաքւէի
տեսքով, դա արդէն քննարկման
հարց է»,- մեզ հետ զրոյցում ասաց
ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչը:

Տիգրան Աբրահամեան.

«Ադրբեջանը սահմանին որոշակի ակտիւութիւն է դրսեւորում»

«168.am» - Հարցազրոյց Արցախի
նախագահի անվտանգութեան հարցերով խորհրդական Տիգրան Աբրահամեանի հետ:
Հ.- Պարոն Աբրահամեան, ԵԱՀԿ-ի
Մինսկի խմբի համանախագահները
յայտարարել են, որ Հայաստանի եւ
Ադրբեջանի ղեկավարներն ընդունել
են հանդիպելու վերաբերեալ առաջարկութիւնը, դրական են գնահատել շփման գծում զոհերի թւի շարունակական նւազումը, եւ այլն:
Ձեր կարծիքով՝ ո՞րն է նրանց յայտարարութեան գլխաւոր մեսիջը։
Պ. – Ադրբեջանի նախագահի եւ
Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը կարեւոր է հէնց միայն այն
տեսանկիւնից, որ ենթադրելի է՝
նւազագոյնը խնդիր ունի թոյլ չտալու

իրավիճակի կտրուկ սրացումներ:
Երկրորդ,
բանակցութիւնների
վերսկսմանն ուղղւած քայլերի բացակայութիւնը կարող է վտանգաւոր
իրավիճակ ստեղծել, եւ սպասելիքներն այդ հանդիպումից պայմանաւորւած են կողմերի միջեւ բանակցութիւնների վերսկսման հիմքերի ձեւաւորման հեռանկարով:
Այս շրջափուլի համար միջնորդներն իրենց նւազագոյն խնդիրը
լուծել են՝ նախապատրաստում են
երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը:
Հ.- Նիկոլ Փաշինեանն Իրանում եւս
կրկնեց իր դիրքորոշումը, որ Արցախը պէտք է վերադառնայ բանակցային սեղան։ Դրանից յետոյ Բաքուն
յայ-տարարեց, որ չի ընդունում
Փաշինեանի առաջարկն ու համաձայն չէ բանակցային ֆորմատը փոփոխել, հետեւանքների համար էլ
պատասխանատու է հայկական կողմը։ Միւս կողմից՝ ՀՀ ԱԱԾ տնօրէնը
Արցախ կատարած այցի ժամանակ
յայտարարեց, որ ոչ մի թիզ հող յետ
տալու մտադրութիւն չունենք:
Պ.– Այն, որ Ադրբեջանը փորձելու
էր բանակցութիւնների վերսկսմանն

ուղղւած քայլերի ձախողումը բարդել
հայկական կողմերի վրայ՝ սպասելի
էր:
Սակայն կարծում եմ՝ միջնորդ
երկրների համար ակնյայտ է, թէ ո՞վ է
իրականում ձախողում, եւ կողմերից
ո՞վ ինչի՞ է նախապատրաստում:
Միանշանակ կարեւոր եմ համարում ՀՀ ԱԱԾ տնօրէնի յայտարարութիւնը, սակայն յաւելեալ մեկնաբանութեան կարիք չեմ տեսնում.
ամէն ինչ շատ յստակ է ասւած:
Որպէս սպայ՝ միայն կարող եմ
ասել, որ անհրաժեշտ մեսիջները՝
համազգեստ եւ ուսադիրներ կրող
մարդու
միջոցով,
Արցախում
ապրող մարդուն փոխանցելը շատ
ծանրակշիռ դեր ունի:
Հ.– Ներկայումս ինչպիսի՞ն է իրավիճակը շփման գծում:
Պ.– Արցախի Պաշտպանութեան
Բանակի կողմից ամենշաբաթեայ
համառօտ ամփոփագրի նոյնիսկ
մակերեսային վերլուծութիւնն ու
նախորդ շաբաթների նոյնաբովանդակ հաղորդագրութիւնների համեմատական վերլուծութիւնը ցոյց է
տալիս, որ հրադադարի ռեժիմի
խախտումները՝ կրակոցների թւի

առումով, այս շաբաթ միջինը 40%-ի
աճ են արձանագրել:
Չէի ցանկանայ միայն այս
շաբաթւայ ամփոփագրի վերաբերեալ
խորքային գնահատականներ հնչեցնել, ամէն դէպքում պէտք է արձանագրել, որ այնուամենայնիւ վերջին ժամանակներս իրավիճակի որոշակի փոփոխութիւնը կայ՝ դէպի ակտիւացում:
Հ.– Մինչդեռ ՄԽ-ի համանախագահները նաեւ ողջունել են տարածաշրջանում հասարակութիւններին
խաղաղութեան նախապատրաստելու
վերաբերեալ քննարկումների ակտիւացումը: Ադրբեջանական կողմից
դուք նկատե՞լ էք նման ակտիւացում։
Պ.– Իմ տպաւորութեամբ՝ Ադրբեջանը երբեք էլ լուրջ չի ընդունել
միջազգային հանրութեան կողմից
ուղղւած կոչերն ու յորդորները, ինչի
արդիւնքը 2016 թւականի ապրիլեան
մարտական գործողութիւններն էին:
Աւելին, համոզւած եմ, որ Ադրբեջանը ճիշտ հակառակն է անում՝ դրանով իսկ տապալելով խաղաղ բանակցութիւնների միջոցով ինչ-որ
արդիւնքի հասնելու՝ միջնորդների
ջանքերը:

«Շառլ դէ Գոլ» աւիակիրն ուղեւորւել է Միջերկրական ծով՝
մասնակցելու ԴԱԷՇ-ի դէմ գործողութիւններին
«168.am» - «Շառլ դէ Գոլ» ֆրանսիական ատոմային
աւիակիրը վերանորոգումից յետոյ ուղեւորւել է Միջերկրական ծովի արեւելեան շրջան՝ մասնակցելու ԴԱԷՇ-ի
դէմ գործողութիւններին:
Այդ մասին յայտնել է ֆրանսիական ռադիօն: «Շառլ

դէ Գոլ»-ը կը մասնակցի մի քանի զօրավարժութիւնների,
մասնաւորապէս, Հնդկաստանի հետ Ֆրանսիայի համատեղ վարժանքներին: 2016 թւականին «Շառլ դէ Գոլ»-ն
արդէն Իրաքում եւ Սիրիայում մասնակցել է ԴԱԷՇ ահաբեկչական խմբաւորման զինեալների դէմ գործողութիւններին:

«yerkir.am»-Մարտի 6-ին Եւրոխորհրդարանում տեղի ունեցաւ «Արմենոֆոբիա. պատմական եւ ժամանակակից վերածնունդ» թեմայով
գիտաժողովը, որի ընթացքում տարբեր դիտանկիւններից քննարկւեց
տւեալ երեւոյթը: Գիտաժողովը կազմակերպւել է Եւրոպայի Հայ Դատի
յանձնախմբի եւ «Թուֆենգեան» հիմնադրամի ջանքերով, Եւրոխորհրդարանի պատգամաւոր Էլենի Թէոխարուսի աջակցութեամբ:
Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի լրատւութեան եւ
հանրութեան հետ կապերի բաժնից
տեղեկացնում են՝ Արցախի Հանրապետութեան խորհրդարանի ղեկավարը ողջոյնի խօսքով դիմել է
համաժողովի մասնակիցներին՝ յատուկ ընդգծելով նման կարեւոր միջոցառման կազմակերպումը Եւրոխորհրդարանի շէնքում՝ որպէս մի
կառոյց, որը ոչ միայն եւրոպական
ընտանիքում ապրող ժողովուրդների,
այլեւ ամբողջ աշխարհի համար ժողովրդավարութեան
օրինականութեան եւ համերաշխութեան առաջամարտիկներից է:
Իր խօսքում Աշոտ Ղուլեանն
անդրադարձել է այլատեացութեան՝
որպէս ժամանակակից աշխարհում
մարդկութեանը սպառնացող ամենամեծ մարտահրաւէրներից մէկի
դէմ համատեղ պայքարելու անհրաժեշտութեանը եւ շեշտել, որ այս
ուղղութեամբ յաջողութեան կարելի է
հասնել, եթէ բոլորի կողմից ընկալելի լինի այն գիտակցումը, որ
այլատեացութեամբ
թունաւորւած
հանրութիւնը երբեք եւ ոչ մի պարագայում չի կարող հասարակական եւ
համամարդկային արժէք ստեղծել:
(Շար. 8-րդ էջում)

Դաւիթ Տօնոյեան.

«Պատերազմին
միշտ պէտք է
պատրաստ լինել»

«168.am»- ՀՀ Պաշտպանութեան
նախարարութիւնը աշխատում է
պատշաճ մակարդակի վրայ պահել
հանրութեան
բարոյա-հոգեբանական վիճակը: Այս մասին մարտի
5-ին լրագրողների հետ զրոյցում
ասաց ՀՀ պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեանը:
«Եթէ մեզ անընդհատ հակառակորդը դնում է այնպիսի վիճակի մէջ,
որ ասում է՝ հիմա յարձակւելու ենք,
հիմա պատերազմելու ենք, ազատելու ենք մեր տարածքները, պաշտպանութեան նախարարը բարձրացնում է իր, հասարակութեան եւ Զինւած ուժերի բարոյա-հոգեբանական
վիճակը»,- նշեց Դաւիթ Տօնոյեանը:
Հարցին, թէ ճի՞շտ է հասարակութիւնը պատերազմին պատրաստելը, պաշտպանութեան նախարարը
նշեց, որ պատերազմին միշտ պէտք է
պատրաստ լինել:
«Ոչ թէ պատերազմին պատրաստելը, այլ բարոյա-հոգեբանական
պատշաճ մակարդակի պահելը,
իսկ պատերազմին միշտ պէտք է
պատրաստ լինել, քանի դեռ բանակցային գործընթացը չի աւարտւել»,- ասաց նախարար Տօնոյեանը:
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Արծւիկ Մինասեան.

«Կառավարութեան օրակարգից
նորարարական գիտելիքների ձեւաւորումը
բացակայում է կամ առնւազն
ներկայացւած չէ փաստաթղթով»

Սիրիայում
մարդասիրական
առաքելութիւն
իրականացնող
մասնագէտների խմբի
կենտրոնակայանում
կայացել է ՀՀ դրօշի
օծման արարողութիւնը

«yerkir.am» - ՀՀ կառավարութեան կառուցւածքի եւ գործունէութեան վերաբերեալ օրէնսդրական նախաձեռնութեան փաթեթը
հակասում է ե՛ւ ՀՀ Սահմանադրութեամբ ամրագրւած՝ կառավարութեան պարտաւորութիւններին, ե՛ւ անգամ իշխող ուժի հաւանութեանն արժանացած՝ կառավարութեան ծրագրի դրոյթներին: Այս մասին «yerkir.am»-ի հետ զրոյցում ասաց ՀՅԴ մասնագիտական
յանձնախմբերի համակարգող Արծւիկ Մինասեանը:
Ա. Մ. - Նախապէս նշել ենք, որ
հետեւողականօրէն փորձելու ենք
կառավարութեան գործունէութիւնն
ուշադրութեան կենտրոնում պահել: Հետեւաբար՝ ցանկացած փոփոխութիւն, ցանկացած «ռազմավարական» մօտեցում, որ հրապարակւում է կառավարութեան կողմից,
մեզ համար ուշադրութեան առարկայ է: Դա վերաբերում է նաեւ կառավարութեան
կառուցւածքային
փոփոխութեան վերաբերեալ օրէնսդըրական նախաձեռնութեան փաթեթին, որը հրապարակւել է «e-draft.
am»-ում, եւ որի հանրային քննարկման ժամկէտն աւարտւել է փետըրւարի 28-ին: Մենք մանրամասն
ներկայացրել ենք թէ՛ գնահատական,
թէ՛ առաջարկութիւններ:
Եթէ ընդհանուր ամփոփելու լինենք, ապա մի քանի արձանագրում
պէտք է կատարենք. առաջին՝ փոփոխութիւնները
բացարձակապէս
չեն բխում կառավարութեան՝ Սահմանադրութեամբ ստանձնած պարտաւորութիւններից, անգամ՝ իշխող
ուժի կողմից հաւանութեան արժանացած՝ կառավարութեան ծրագրի
դրոյթներից, քանի որ Սահմանադըրութեամբ սահմանւած պետութեան՝ ի դէմս գործադիր իշխանութեան, պարտաւորութիւնները յըստակեցւած եւ օրէնքի մակարդակով
ու լիազօրութիւնների տեսքով ներկայացւած չեն: Անհասկանալի է
մնում, թէ մի շարք ուղղութիւններով
կառավարութիւնն ի՞նչ լիազօրութիւններ ունի եւ ո՞ր մարմիններին
պիտի դրանք վերապահի: Տպաւորութիւն է, որ ընդամենը փորձ է արւել
վարչապետի եւ իշխող ուժի մի շարք
ներկայացուցիչների
յայտարարած
թւաբանութիւնը դարձնել օրէնք՝
նախարարութիւնների թիւը 17-ից
դարձնել 12: Սա մօտեցում չէ, որը
բխում է մեր Սահմանադրութեամբ
եւ կառավարութեան ծրագրով նախատեսւած գործողութիւնների անհըրաժեշտութիւնից:
Բացի այս՝ մեխանիկական փոփոխութիւնների արդիւնքում ձեւաւորւում են նախարարութիւններ,
որոնք ոչ միայն գործառութային թոյլ
կապերի մէջ են, այլեւ գերծանրաբեռնւածութեան համակարգը որե-

ւէ շօշափելի արդիւնք չի կարող
արձանագրել: Դա ակնյայտ է ե՛ւ
Էկոնոմիկայի, Գիւղատնտեսութեան
նախարարութիւնների միաւորման
պարագայում, ե՛ւ Տարածքային կառավարման նախարարութիւնը գերնախարարութիւն դարձնելու, ե՛ւ
Կրթութեան ու գիտութեան, Մշակոյթի, Սպորտի նախարարութիւնները
միաւորելու պարագայում: Գրեթէ
բոլոր դէպքերում դա այդպէս է:
Անշուշտ, մենք բարձր ենք գնահատում արդիւնաւէտութեան բարձրացմանն ուղղւած գործողութիւններ
ձեռնարկելու
անհրաժեշտութիւնը,
բայց դրանք չեն կարող բերել
մեխանիկական փոփոխութիւնների:
Խորքային եւ շատ լուրջ վերլուծութիւններ են պէտք՝ սկսած իւրաքանչիւր գործառոյթի յստակ նկարագրութիւնից, աւարտած լիազօրութիւնների եւ դրանց համարժէք մասնագիտական աշխատուժի պահանջով, ինչպէս նաեւ այդ աշխատուժի
պահանջի հիման վրայ հաշւարկւած
աշխատանքի ու աշխատատեղի
կոնկրետ նկարագրութեամբ, որից
յետոյ պէտք է դուրս գալ թէ՛ աշխատակիցների անհրաժեշտ թւաքանակի վրայ, թէ՛ կառուցւածքային ոլորտների:
Առանձին քննարկման առարկայ է
Սփիւռքի նախարարութեան պարագան: Մենք բազմիցս ասել ենք, որ չի
կարելի Սփիւռքի նախարարութիւնը
վերացնելու անվերջ ձգտումը դարձնել ամբողջ մի պետութեան, ամբողջ
հասարակութեան մղիչ ուժ մի քանի
պատճառներով. նախ՝ Սփիւռքի
նախարարութեան գործառութային
դերակատարութիւնն այդպէս էլ
ամբողջապէս չի իրացւել, չեն ամբողջացւել նաեւ այդ գործառոյթները,
եւ ստացւում է՝ եթէ որոշակի անարդիւնաւէտ աշխատանք է նկատւել,
ապա դա վերացնելու լուծում է ընտրւել
նախարարութեան վերացումը: Սա
նման է նրան, որ գլխացաւը բուժելու
փոխարէն որոշում են գլուխը կտրել:
Դա յանգեցնում է այլ վատ հետեւանքի, որ սուպերվարչապետութեան
դէմ պայքարող գործադիր իշխանութեան ղեկավարը եւ քաղաքական
ուժը փաստացի աւելի են ամրապնդում կենտրոնական իշխանու-

թեան դիրքերը, մինչդեռ՝ ժողովրդավարութեան ջատագով մեր պատւարժան քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները պէտք է ապակենտրոնացւած կառավարման համակարգը զարգացնեն, որպէսզի ժողովըրդավարութիւնն առաւել ամրապնդւի:
Այս փոփոխութիւններում հակառակ
պատկերն ենք տեսնում:
Հ.-ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ Դատի եւ
քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեանն ասում է,
որ ժամանակին առաջարկել է Հայոց
Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի
պետական յանձնաժողովը վերածել
համազգային խորհրդի , եւ որ եթէ
պիտի լինի Սփիւռքի կառոյց, ապա այն
պէտք է ձեւաւորւի համամասնական
ընտրութիւններով՝ ընդգրկելով ամբողջ
Սփիւռքը, այսինքն՝ այդտեղ պիտի
լինեն ե՛ւ Սփիւռքի ներկայացուցիչներ,
ե՛ւ Հայաստանեան:
Պ.-Մենք մեր փաստաթղթում
նշել ենք լուծման տարբերակը,
եւ Կիրօ Մանոյեանը խօսել է այդ
փաստաթղթով առաջարկւող լուծման մասին: Խօսքը նրա մասին է,
որ ոչ միայն Սփիւռքի նախարարութիւնը չպէտք է վերացւի, այլեւ
աւելին՝
դրա
կարողութիւնները
պէտք է ուժեղացնել, դրա ֆունկցիոնալ դերակատարութիւնը պէտք է
վերանայել՝ Սփիւռքի նախարարութիւնը դարձնելով Սփիւռքի եւ
հայրենադարձութեան նախարարութիւն: Սա նոյնիսկ քիչ է եւ անհրաժեշտ է, որ ունենանք համապատասխան լիազօրութիւններով օժտւած փոխվարչապետ, որը կը կարողանայ համակարգել եւ համախըմբել պետական այլ մարմինների,
մասնաւորապէս՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառոյթները, լիազօրութիւնները, որպէսզի ե՛ւ Սփիւռքի առաւելագոյն
ներգրաււածութիւն լինի Հայաստանի
կեանքի բոլոր ոլորտներում, ե՛ւ Հայաստանը ներկայացւած լինի Սփիւռքի բոլոր գաղթօջախներում՝ որպէս
պետութիւն,
պետականութիւն,
հնարաւորութիւնների երկիր՝ սեփական, ազգային պետութիւն կառուցելու իրական գործիքակազմով:
Այստեղ է, որ մենք սկզբունքային
առարկութիւն ունենք: Այս տարիները

ցոյց են տւել, որ համահայկական
կառոյցի բացակայութիւնը մասամբ
լրացւել է Սփիւռքի նախարարութեան
առկայութեամբ, ուստի հարկաւոր
էր այս նախարարութեանը տալ
նոր գործիքներ, լիազօրութիւններ,
գնալ կարողութիւնների ուժեղացման եւ գաղթօջախների տարբեր
համայնքներում առկայ ներուժի ու
այդ ներուժն
իմացող մարդկանց
ներգրաւման գործադիր իշխանութեան համապատասխան օղակներում: Մինչդեռ մենք հակառակն ենք
տեսնում՝ այս նախարարութեան
դերը նսեմացւում է, այս կարեւոր
պետական ինստիտուտը փոխարինւում է անհասկանալի եւ անբացատրելի գլխաւոր յանձնակատարի
ինստիտուտով՝ ասելով, թէ փորձ է
արւում այն աւելի ուժեղացնել:
Հանրային կառավարման տարրական կանոնների տեսակէտից՝
գլխաւոր յանձնակատարը չի կարող եւ իրաւունք էլ չունի յանձնարարականներ տալու նախարարներին կամ ունենալու կառավարութեան անդամներին համարժէք կարգավիճակ: Գլխաւոր յանձնակատարը պէտք է ընդամենը լինի ֆունկցիոներ, ոչ թէ քաղաքական ներկայացուցիչ: Իսկ այն հիմնաւորումը, թէ
վարչապետն է իրականում որոշելու, քիչ թէ շատ հանրային կառավարումից հասկացող մարդը գիտակցում է, որ կառավարման խորհըրդարանական համակարգ ունեցող
երկրում վարչապետի գործառոյթներն ու աշխատանքային ծանրաբեռնւածութիւնն այնքան շատ են,
որ պարզապէս սրան տեղ չի մնայ:
Մեր երկրի համար սկզբունքային
նշանակութեան բազմաթիւ հարցեր
կան, եւ վարչապետի ժամանակը
սահմանափակւում է 24 ժամով,
ինչպէս շարքային մարդկանց դէպքում: Որքան էլ գերհզօր ունակութիւններով օժտւած ղեկավար ունենանք, նա չի կարող այդ բոլոր
հարցերով զբաղւել, ուստի, արդէն
նշեցի, անհրաժեշտ է կառավարման
համակարգի ապակենտրոնացում,
դրա ուժեղացում կառոյցների մակարդակով, այլ ոչ թւ՝ անձի: Սա մեզ
համար սկզբունքային նշանակութեան հարց է:
(Շար. 1)

«tert.am»-Հալէպում մարտի 2-ին
տեղի է ունեցել մարդասիրական
առաքելութեամբ Սիրիա ժամանած
ՀՀ մասնագէտների խմբի կենտրոնակայանում տեղադրւած Հայաստանի դրօշի օծման արարողութիւնը, որին մասնակցել է Սիրիայում ՀՀ
դեսպան Տիգրան Գէորգեանը:
Արարողութեանը
ներկայ
են
եղել Հալէպում ՀՀ գլխաւոր հիւպատոս Արմէն Սարգսեանը, ՍԱՀ
Ժողովրդական ժողովի պատգամաւոր Ժիրայր Ռէյիսեանը, հալէպահայ համայնքի հոգեւոր եւ աշխարհիկ առաջնորդներ: Այս մասին
յայտնում են ՀՀ Արտաքին գործերի
նախարարութեան լրատւութեան եւ
հանրային դիւանագիտութեան վարչութիւնից։
ՀՀ մարդասիրական առաքելութեան անունից արարողութեան բացման խօսքով հանդէս է եկել հումանիտար մասնագէտների խմբի անդամ Արկադի Տօնոյեանը: Նա ընդգըծել է, որ հայ ժողովրդի բացառիկ
արժէքներից է խաղաղասիրութիւնը,
եւ այսօր Հայաստանի մարդասիրական առաքելութեան ներկայութիւնը
Սիրիայում դրա վառ ապացոյցն է:
Իր հերթին Սիրիայում ՀՀ դեսպան
Տիգրան Գէորգեանը ողջունել է ՀՀ
մարդասիրական
առաքելութեան
մասնակիցներին Սիրիայի Արաբական Հանրապետութիւնում՝ վստահութիւն յայտնելով, որ հումանիտար
մասնագէտները պատւով եւ փառքով կը կատարեն իրենց վրայ դրւած
վեհ պարտականութիւնը, այն է՝ աջակցել Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին՝
վերագտնելու խաղաղութիւնը, մի
ժողովրդի, որն աւելի քան հարիւր
տարի առաջ իր դռներն ու սրտերը
բացեց Օսմանեան կայսրութեան
կողմից իրականացւած Ցեղասպանութիւնից մազապուրծ եղած տարագիր հայերի առջեւ: ՀՀ դեսպանը
հումանիտար մասնագէտների խմբին
մաղթել է խաղաղ առաքելութիւն եւ
ամենայն յաջողութիւն:
Այնուհետեւ Բերիոյ հայոց թեմի
առաջնորդ Շահան արք. Սարգսեանը
կատարել է Հայաստանի Հանրապետութեան պետական դրօշի օծման
ծիսակարգը:

ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ տեսակէտը ՀՀ կառավարութեան
2019-2023 թթ. ծրագրի վերաբերեալ
(մաս 6)

(Շարունակութիւն մարտի 6-ի համարից)

Անկախ նրանից, թէ վերոնշեալ նախարարութիւնն իր առջեւ դրւած խընդիրներն ինչ արդիւնաւէտութեամբ է
լուծել, այն կոչւած է ոչ միայն լինելու
արտերկրի ու Հայաստանի հայութեանն իրար կապող պետական հիմնական օղակը, այլեւ հայութեանը ՄԷԿ
ու ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ տեսնելու գաղափարական մօտեցման դրսեւորումն է։
Սփիւռքի ամրապնդումն ու հզօրացումը ռազմավարական կարեւոր խնդիր է
եւ հայրենիքի անվտանգութեան ու
առաջընթացի հիմնական երաշխիքներից մէկը: Ուստի Սփիւռքի նախարարութիւնը լուծարելու փոխարէն՝
պէտք է վերադարձնել իր իսկական
առաքելութեանը՝ ըստ հարկի նորոգ-

ւած ու բարեփոխւած օրակարգով:
6- Կառավարութեան ծրագրի իրականացումը մեծապէս կախւած է
բանիմաց կադրերից, ինչի մասին
ոչ մի խօսք չկայ: Անհրաժեշտ է
արմատապէս բարեփոխել կադրային
քաղաքականութիւնը: Ոչ բանիմաց, ոչ
արդիւնաւէտ գործող կադրերից պետական ապարատը բեռնաթափելու
եւ արհեստավարժներին ասպարէզ
տրամադրելու համար անհրաժեշտ է
կիրառել բաց, թափանցիկ, որոշակի
չափորոշիչներ ներառող եւ սուբիեկտիւիզմը բացառող մրցոյթի ինստիտուտը: Բարձրաստիճան պաշտօնեաների համար նախընտրելի է կիրառել
նաեւ ոլորտային ծրագրերի անանուն,
կոդաւորւած մրցոյթներ:

7- Կատարողականի գնահատման
համակարգի բարեփոխումը հնարաւորութիւն կը տայ խրախուսել առաւել
արդիւնաւէտ աշխատակիցներին, իսկ
նւազ արդիւնաւէտ աշխատակիցների
պարագայում կա՛մ նրանց արդիւնաւէտութեան բարձրացման ծրագիր
մշակել, կա՛մ լուծել աշխատանքային պայմանագիրը: Կատարողականի
գնահատումը երբեք չի կարող պետական մեքենայի փոքրացման գործիք
ծառայել: Մարդկային ռեսուրսների
պահանջը պայմանաւորւած է ցանկացած գերատեսչութեան բիզնես գործընթացներով, որոնք ածանցւում են
այդ գերատեսչութեան կանոնադրութիւնից եւ գործառոյթներից: Կատարողականի գնահատումը ցոյց է տալիս, թէ

որքան արդիւնաւէտ է աշխատակիցը
կատարում իր պարտականութիւնները, այլ ոչ թէ հաշւարկում է գործընթացի
իրականացման համար անհրաժեշտ
մարդկային ռեսուրսները: Հասկանալի
չէ, թէ պետական ռեսուրսների ճիշտ
կառավարումն ինչպէս է ապահովելու «կառավարութեան անդամների իրաւասութիւնների եւ պարտականութիւնների հաւասարակշռումը»,
կամ, ընդհանրապէս, ինչ է այդ եզրոյթը նշանակում:
8- Ծրագրում ներկայացւած դրոյթները հիմնականում պետական կառավարման մասին են: Հանրային կառավարումն աւելի լայն ընդգրկում
ունի, որի կազմում գտնւողները կիսում են հանրային կառավարման

պատասխանատւութիւնը կամ կարող
են ազդել վերջնիս վրայ: Սա նշանակում է, որ մեր երկրին անհրաժեշտ է
հանրային կառավարման նոր մոդել,
մասնաւորապէս՝ պատերազմի իրական սպառնալիքի պայմաններում
ապրող Արցախի եւ Հայաստանի համար: Չի կարելի հաշւի չառնել պատերազմի սպառնալիքը եւ շարունակել ազատական ուղղւածութեան, իսկ
իրականում
անպատասխանատու
բարեփոխումները կամ պատրաստւել
պարտադրւած պատերազմի ցանկացած դրսեւորման՝ ըստ այդմ
մշակելով եւ կիրառելով զարգացման
որակապէս նոր մոդել:
(Շար. 2)

(Շարունակելի)
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2010-ից 2018 թւականներին
46 ուսանողներ շրջանաւարտներ
դարձան Թ.Հ.Թ. Հայերէնագիտական
երեկոյեան դասընթացներից

Թեհրանի հայոց թեմի Հայերէնագիտական երեկոյեան դասընթացները
երկար տարիների իր վաղեմիութեամբ
տւել է բազմաթիւ շրջանաւարտներ,
որոնք այսօր ներգրաււած են հայոց
դպրոցներում եւ ազգային մարմիններում:
Փետրւարի 22-ի երեկոյեան Հ. Ուս.
«Չհարմահալ» միութեան «Յ. Թումանեան» սրահում տեղի ունեցաւ Թ.Հ.Թ.
Հայերէնագիտական երեկոյեան դասընթացների 2010-ից 2018 թւականների
շրջանաւարտների
վկայականների
բաշխման հանդիսութիւնը, որը իրա-

կայի տնօրէն Քլարա Աղախանեանը
իր զեկոյցում նշեց. «1961 թւականին հիմնադրւել է Թ. Հ. Թ. Հայերէնագիտական երեկոյեան դասընթացները, եղել են դադարներ, եղել են
զանազան փոփոխութիւններ, իրավիճակներ են փոխւել, տարբեր վայրեր
է փոխադրւել, սակայն հաստատ է
մնացել այս կրթական միաւորի անխափան ուղին՝ ծառայել հայոց լեզւի,
պատմութեան, հայկական եկեղեցու
եւ մշակոյթի գիտելիքների փոխանցման նպատակին: Ներկայիս դասընթացները վարչական եւ նիւթական

խօսք փոխանցեց Արմենուշ Հախվերդեանը, ով ընդգծեց. «Մենք կիսում ենք
ուսուցչի մանկավարժական պատասխանատւութիւնը, որի հիմքում աշակերտներին փոխանցւող արժէքներն
են»: Նա միջոցառումը լաւագոյն առիթը
համարեց ուսուցիչներին երախտիքի
խօսք ասելու համար եւ երախտիքով
նշեց Նորայր Էլսայեանի եւ երջանկայիշատակ Միշա Հայրապետեանի
անունները:
Դասախօսի խօսքը փոխանցելու
նպատակով՝ հրաւիրւեց Հրայր Շահնազարեանը, որ կարեւորելով շրջանաւարտների վկայականների բաշխման
հանդիսութիւնը, այն համարեց քաջալերանքի աղբիւր: Նա յետդարձ հայեացք նետեց հայերէնագիտական դասընթացների կազմաւորման դրդապատճառներին, որը նոր սերնդին հայերէնագիտական բազմազան տեղեկութիւններով օժտելն էր՝ հայոց դպրոցներում
դասաւանդելու նպատակով: Նա ընդգըծեց, որ հայոց դպրոցների հայերէն
առարկաներ դասաւանդող ուսուցիչների ցանկը ժամանակին եւ ընդհանրապէս համալրւեց յիշեալ դասընթացների շրջանաւարտներով եւ կարեւորեց
Սպահանի Պետական համալսարանի
եւ Թեհրանի Ազատ համալսարանի

կանացաւ համագործակցութեամբ «Հայ
կին» միութեան եւ Թ.Հ.Թ. Հայերէնագիտական երեկոյեան դասընթացների
կազմի: Ութը տարիների ընթացքում
դասընթացները աւարտել են 46
ուսանող-ուսանողուհիներ: Միջոցառումը մեկնարկեց Տէրունական աղօթքով, որը կատարեց Հայ Համալսարանականների Ընդհ. միութեան «Տաւիղ»
երգչախումբը՝ Արփի Սիմրոջեանի ղեկավարութեամբ եւ Ալին Թաշճեանի
դաշնամուրային կատարումներով:

տեսակէտից ենթակայ են Թ. Հ. թեմի
Թեմական խորհրդին: Դասարանները
շուրջ 9 տարի է ինչ փոխադրւել են
Զէյթուն հայահոծ քաղաքամասի «Մարիամեան» դպրոցի շէնքում»: Նա ներկայացրեց վերջին 10 տարիներին դասընթացներին յաճախողների թւային
պատկերը, որը դժբախտաբար, նւազել
է եւ յոյս յայտնեց, որ դասարաններին
ներգրաւեն է՛լ աւելի ուսանողներ,
որոնք կարող են ձեռք բերել բազմաբնոյթ գիտելիքներ: Նա նաեւ երախ-

արմենոլոժիի դերը այս առումով: Հրայր
Շահնազարեանը անդրադարձաւ այն
հնարաւորութիւնների մասին, որոնցով
օժտւած են դասընթացները, ինչպէս
յարմարագոյն դասարաններ եւ փորձառու ուսուցչական կազմ, եւ կարեւորեց ընձեռնւած առիթը լաւագոյնս
օգտագործելու եւ կրթօջախը երիտասարդ ուսանողներով միշտ վառ պահելու
անհրաժեշտութիւնը: Շրջանաւարտների գնահատագրերի յանձնւելուց յետոյ, եզրափակիչ խօսքի համար հրա-

Օրւայ բացման խօսքով հանդէս
եկաւ շրջանաւարտ Անի Դաւթեանը,
ով իր բացման խօսքի մէջ ընդգծեց.
«1961 թւականի յունւարին, համայնքի
ժամանակի անհրաժեշտութիւնից ելնելով, մի խումբ հայրենասէր երիտասարդներ հայերէնի եւ մշակութային
գիտելիքների մակարդակի զարգացման եւ ազգային դաստիարակութեան
նպատակով որոշեցին Թեհրանում
հիմնադրել կրթական հաստատութիւն, եւ ժամանակի առաջնորդ երջանկայիշատակ Տ. Արտակ արք. Մանուկեանի անմիջական հովանաւորութեամբ, կազմւեց Թեհրանի հայոց թեմի
Հայերէնագիտական գիշերային (այժմ
երեկոյեան) դասընթացները»:
Հանդիսութիւնը յագեցած էր գեղարւեստական յայտագրով, որի ընթացքում երգչախմբային կատարումներով ելոյթ ունեցաւ «Տաւիղ» երգչախումբը, ասմունքներով՝ շրջանաւարտներ Քրիստինէ Գոլբուդաղեանցը, Ալբերտ Իսրայէլեանը, Անահիտ Աղախանեանը, Սիրանուշ Աղազարեանը եւ
Անանիա Յարութիւնեանը: Մեներգերի
կատարմամբ ելոյթ ունեցան Հելենա
Աղասարեանը եւ Բեթինա Յովսէփեանը,
որին պարային կատարումով ընկերակցում էր Ամենիա Ռոստոմեանը:
Ընթացքում դասընթացների ներ-

տագիտութեամբ նշեց դասընթացների
հիմնադիրների եւ հանգուցեալ ուսուցիչների անունները, ինչպէս վաստակաւոր ուսուցիչ Միշա Հայրապետեանի
անունը:
Հայերէնագիտական դասընթացների,
որպէս տարիների հովանաւոր «Հայ
կին» միութեան խօսքը փոխանցեց
ներկայ վարչութեան նախագահ Դիանա Յովհաննիսեանը: Նա նշեց, որ երբ
1961 թւականին հայեցի կրթութեան եւ
լաւատեղեակ դասատուների պակասը
զգացւեց համայնքում, «Հայ կին»
միութիւնը հիմնեց Հայերէնագիտական
գիշերային դասընթացները բերելով
իր նիւթական եւ բարոյական աջակցութիւնը: Ժամանակաւոր դադարից
յետոյ 1981-82 ուսումնական տարեշրջանին Թեհրանի հայոց դպրոցների հայ
ուսուցիչների եւ «Հայ կին» միութեան համագործակցութեամբ վերաբացւեցին դասընթացները, որոնց նիւթական ծախսերը համարեա ամբողջապէս հայթայթում էր «Հայ կին»
միութիւնը, պարբերաբար կազմելով
վկայականների բաշխման հանդիսութիւններ եւ նւիրահաւաքը յատկացւում
էր դասընթացներին: Այսօր դասընթացների ծախսը հոգում է Թ.Հ.Թ. Թեմական խորհուրդը»:
Շրջանաւարտ ուսանողի անունից

ւիրւեց Թ. Հ. թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ
արք. Սարգսեանը, ով անդրադառնալով
հայ կնոջ ուսումնատենչ ձգտումին,
գնահատեց այն կանանց, որոնք իրենց
առօրեայ հոգսերի կողքին յաճախելով
հայերէնագիտական դասընթացները
դարձան շրջանաւարտներ: Սրբազան
Հայրը նշեց. «Հայ կինը եւ հայ մայրը
երբեք չի գոհացել իր ուսումով, իր
գիտութեամբ եւ միշտ հետամուտ է
եղել աւելիին եւ առաւելագոյնին եւ
այսօրւայ պատկերը դրա գեղեցկագոյն
վկան է: Շնորհաւորելի են բոլորը,
որոնք նախանձախնդրօրէն եւ հետեւողականօրէն, տարիքի բերումով երբեմն դժւարութեամբ, բայց կարողացան յաղթահարել դժւարութիւնները
եւ արժանանալ իրենց վկայականին»:
Սրբազան Հայրը դասընթացներին մասնակցելու առումով կարեւոր հանգամանքը համարեց ուսանողի պատրաստակամութիւնը, հաւաքաբար եւ հաւաքական կեանքի մէջ ինչ-որ բան
ձեռք բերելու եւ սովորելու առումով:
Սրբազան Հայրը կոչ ուղղեց, որ նրանք,
ովքեր սիրում ու հետաքրքրւում են
հայկականութեամբ, մասնակցեն դասընթացներին:
Պաշտօնական ծրագրի աւարտին
կազմակերպւել էր ընդունելութիւն:
Թղթակից Կ.ԴԱՒԹԵԱՆ

Շառլ Ազնաւուրի
95-ամեակին Երեւանում
ելոյթ կունենան
ֆրանսիացի հանրայայտ
ստեղծագործողներ

«168.am» - Հայ մեծանուն շանսոնիէ
Շառլ Ազնաւուրի 95-ամեակի կապակցութեամբ Երեւանում հանդէս կը գան
սիրւած ֆրանսիացի երգիչներ Պատրիկ Ֆիորին, Հելէն Սեգարան, Լէա Կաստէլը, Սլիմանին եւ այլք:
«Քեզ համար, Ազնաւուր» համերգային երեկոն տեղի կունենայ մայիսի 26-ին
Կարէն Դեմիրճեանի անւան մարզահամերգային համալիրում: Այն կը վարի
Հայկ Պետրոսեանը:
Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը յայտնեցին համերգի կազմակերպիչները:
«Իւրաքանչիւր երգիչ կատարելու է
Ազնաւուրի մէկ ստեղծագործութիւն եւ
եւս մէկ գործ իր սեփական երգացանկից: Պարային կամ այլ բեմադրութիւն չի լինելու: Լուսային էֆեկտների
եւ հրաշալի երգերի միջոցով ազնաւուրեան մթնոլորտ ենք ստեղծելու»,նշեց ռեժիսոր Լուսինէ Մարտիրոսեանը:
Նա պատմեց, որ իր ընտանիքը
մտերիմ է Ազնաւուրի ընտանիքի հետ:
1964 թւականին Մարտիրոսեանի հայրը`
կինոռեժիսոր Էռնեստ Մարտիրոսեանը, նկարահանել է Ազնաւուրի
մասին վաւերագրական ֆիլմ, որը
կոչւում է «Շառլ Ազնաւուրը Հայաստանում»:
Նախագծի համահեղինակ ֆրանսահայ Հայկ Շահբազեանի ասութեամբ՝

հայ երաժշտասէրները լաւ են ճանաչում հայկական ծագում ունեցող հրաշալի արտսիստներ Պատրիկ Ֆիորիին
եւ Հելէն Սեգարային, որոնք հանրութեան լայն շրջանակին ծանօթ են «Փարիզի Աստւածամօր տաճարը» միւզիքլից: «Երգիչ Սլիմանին 2016 թւականին
յաղթել է «Ֆրանսիայի ձայնը» մրցոյթում,
Քէյթ Ռայանը մրցանակի է արժանացել
ԱՄՆ-ում: Երգիչները ելոյթներ կունենան Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նւագախմբի նւագակցութեամբ՝ Էդւարդ
Թոփչեանի ղեկավարութեամբ»,- ներկայացրեց Շահբազեանը:
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նւագախմբի տնօրէն Ռուզաննա
Սիրունեանն ասաց, որ սիրով են
ընդունել համագործակցութեան առաջարկը եւ խոստովանեց, որ նւագախմբի
համար հնարաւոր խնդիրներ կառաջանան, քանի որ համերգը սպորտային
դահլիճում է, բայց կազմակերպիչներն
ու համալիրի տնօրինութիւնը կաջակցեն, որպէսզի Ազնաւուրին յարիր հնչողութիւն ապահովեն:
Համերգային ծրագիրը նախատեսւում է անցկացնել նաեւ Մոսկւայում,
Փարիզում:
Շանսոնիէի՝ «Քեզ համար Հայաստան» անունը կրող նախագիծն իրականացնում է Ֆրանսիայի «Շահբազեան»
պրոդիւսերական կենտրոնն ու «Արմցենտր» ընկերութիւնը:

Յայտարարութիւն
«Ռիջենըլ Քինեթիքս»
հայկական նոր
վերլուծական կենտրոնի
ստեղծման մասին
Արտաքին քաղաքականութեամբ
զբաղւող

հաստատութիւնների

Կենտրոնի կայքում տեղադրւելու

եւ

է խաղերի տեսութեան հիման վրայ

քաղաքական պատասխանատու գոր-

գործող քաղաքական որոշումների

ծիչների համար վերլուծական ամ-

կայացման մոդելաւորող համակարգ,

փոփագրեր տրամադրող «Ռիջենըլ

ինչը հնարաւորութիւն կընձեռի կան-

Քինեթիքս» նորաստեղծ կենտրոնն իր

խատեսելու բազմակողմ բանակցու-

նիւթերը հրապարակում է առցանց

թիւնների արդիւնքները:

տարբերակով: Համացանցային հան-

Սոյն

վերլուծական

կենտրոնը

րային տիրոյթում արդէն հասանելի

անկախ կազմակերպութիւն է եւ նրա

են Վրաստանի, Թուրքիայի, Ռու-

գործունէութիւնը

սաստանի, Իրանի, Իսրայէլի, ԱՄՆ-ի,

կամ անուղղակի առընչութիւն չունի

Չինաստանի, Քուրդստանի եւ Եւրո-

Հայաստանի Հանրապետութեան կամ

միութեան վերաբերեալ քաղաքական

նրա պետական մարմինների քա-

վերլուծական

ղաքականութեան հետ:

ամփոփագրեր:

որեւէ

ուղղակի

Սկզբնական նիւթերը վերաբերում են
Հայոց Ցեղասպանութեան լիարժէք

Յարգանքով՝

ճանաչման հարցերին: Դրանց հե-

David Davidian

տեւելու են նաեւ այլ հարցերի վե-

Yerevan, Armenia

րաբերեալ վերլուծութիւններ:

www.regionalkinetics.com
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Մօրս սրտի հետ
աշխարհն եմ չափել
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶ

Մօրս սրտի հետ աշխարհն եմ չափել՝

Նւիրւած մարտի 8-ին

Էլի մեծ էր նա, մեծ էր ու անգին,
Արեւ աչքերի լոյսն է նա թափել՝
Լուսնեակ դառնալով՝ որդոց օրոցքին...
Եւ հիմա քիչ է, թէ աչքերս տամ,
Թէ սիրտս հանեմ ու տամ մայրիկիս,
Ախ, մայր երգելուց ինչպէ՞ս կշտանամ,
Մայրս պատկերն է մայր հայրենիքիս։

Մօր ձեռքերը
ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

Այս ձեռքերը՝ մօ՜ր ձեռքերը,
Հինաւուրց ու նո՜ր ձեռքերը…

Մօր սիրտը
ԱՒԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ

Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը…
Պսակւելիս ո՜նց են պարել այս ձեռքերը՝
Ի՜նչ նազանքով,
Երազանքո՜վ:
Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը…
Լոյսը մինչեւ լոյս չեն մարել այս ձեռքերը,
Առաջնեկն է երբ որ ծնւել,
Նրա արդար կաթով սնւել:
Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը…
Զրկանք կրել, հոգս են տարել
այս ձեռքերը
Ծով լռութեա՜մբ,
Համբերութեա՜մբ:

Կայ հինաւուրց մի զրոյց,
Թէ մի տղայ,
Միամօրիկ,
Սիրում էր մի աղջկայ:
Աղջիկն ասաւ եւ «Ինձ բնաւ
Դու չես սիրում,
Թէ չէ գնա՛,
Գնա՛ մօրդ սի՛րտը բեր»:
Տղան մոլոր, գլխիկոր
Քայլ առաւ,
Լացեց, լացեց,
Աղջկայ մօտ ետ դառաւ:
Երբ նա տեսաւ, զայրացաւ.
- Է՛լ չերեւաս
Շեմքիս, ասաւ,
Մինչեւ սիրտը չբերես:
Տղան գնաց եւ որսաց
Սարի այծեամ,
Սիրտը հանեց,
Բերեց տւեց աղջկան:
Երբ նա տեսաւ, զայրացաւ.
- Կորի՛ր աչքէս,
Թէ հարազատ
Մօրդ սիրտը չբերես:
Տղան գնաց՝ մօրն սպանեց,
Երբ վազ կը տար
Սիրտը` ձեռքին,
Ոտքը սահեց, ընկաւ վար:
Եւ սիրտը մօր ասաւ տխուր,
Լացակումած.
- Վա՜յ, խեղճ տղաս,
Ոչ մի տեղդ չցաւա՞ց...

Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը…
Երկինք պարզւած սիւն են դառել
այս ձեռքերը,
Որ չփլւի իր տան սիւնը՝
Որդին կռւից դառնայ տունը:
Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը՝
Մինչեւ տատի ձեռք են դառել այս ձեռքերը,
Այս ձեռքերը՝ ուժը հատած,
Բայց թոռան հետ նոր ուժ գտած…

Յիշում եմ դէմքը քո ծեր, մայր իմ անուշ ու անգին,
Լոյս խորշոմներ ու գծեր, մայր իմ անուշ ու անգին:

ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

Ահա նստած ես տան դէմ, ու կանաչած թթենին
Դէմքիդ ստւեր է գցել, մայր իմ անուշ ու անգին:

Քար են շրջել, սար են շարժել
այս ձեռքերը…
Ինչե՜ր, ինչե՜ր, ինչե՜ր չարժեն այս ձեռքերը՝
Նո՜ւրբ ձեռքերը,
Սո՜ւրբ ձեռքերը:

Նստել ես լուռ ու տխուր, հին օրերն ես յիշում այն,
Որ եկել են ու անցել, մայր իմ անուշ ու անգին:

…Եկէք այսօր մենք համբուրենք
որդիաբար
Մեզ աշխարհում ծնած-սնած,
Մեզ աշխարհում շահած-պահած,
Մեզնից երբեք չկշտացած,
Փոշի սրբող-լւացք անող,
Անվերջ դատող-անվերջ բանող
Ա՛յս ձեռքերը,
Թող որ ճաքած ու կոշտացած,
Բայց մեզ համար մետաքսի պէս
Խա՜ս ձեռքերը…

Ո՞ւր է արդեօք հիմա նա, ո՞ղջ է արդեօք, թէ մեռած,
Եւ ի՞նչ դռներ է ծեծել, մայր իմ անուշ ու անգին:

Եւ յիշում ես քո որդուն, որ հեռացել է վաղուց,Ո՞ւր է արդեօք հեռացել, մայր իմ անուշ ու անգին:

Եւ երբ յոգնած է եղել, եւ երբ խաբւել է սիրուց –
Ո՞ւմ գրկում է հեծեծել, մայր իմ անուշ ու անգին:
Մտորում ես դու տխուր, եւ օրրում է թթենին
Տխրութիւնը քո անծիր, մայր իմ անուշ ու անգին:
Եւ արցունքներ դառնաղի ահա ընկնում են մէկ-մէկ
Քո ձեռքերի վրայ ծեր, մա՜յր իմ անուշ ու անգին...

Ասոյթներ մօր մասին
Ազգի մը դաստիարակութեան եւ յառաջադիմութեան աղբիւրը
կիրթ մօր ըստինն է։

ՊԵՏՐՈՍ ԴՈՒՐԵԱՆ

Աշխարհում մայրն է միակ Աստւածը, որն ուրացող չունի։ Կինն
ինչ էլ լինի, մօր վատը չկայ։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶ

ԷՋ 6 - ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 7 ՄԱՐՏԻ 2019

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 51 (23248)

ՄԱՐԶԱԿԱՆ

Լեւոն
Արոնեանը
ՖԻԴԷ-ի
դասակարգման
աղիւսակում
նահանջել է

Նա կարող է նոր
պատմութիւն գրել
իր համար
«Արսենալ»-ի գլխաւոր
մարզիչը՝ Հենրիխ
Մխիթարեանի մասին
«168.am» -Լոնդոնի «Արսենալ»-ի
գլխաւոր մարզիչ Ունայ էմերին
գովեստի խօսքեր է հնչեցրել Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հաւաքականի աւագ Հենրիխ Մխի-

թարեանի հասցէին: Ինչպէս հաղորդում է «Արսենալ»-ի պաշտօնական կայքը, Ունայ Էմերին ընդգծել
է, որ Հենրիխ Մխիթարեանը շատ
լաւ անձնաւորութիւն է, ով տի-

րապետում է մի քանի լեզուների:
«Նա տարբեր երկրներում աշխատելու փորձ ունի: Որպէս ֆուտբոլիստ՝ նա լաւ կարիերա ունի: Նա
կարող է աճ արձանագրել ու նոր
պատմութիւն գրել իր համար»,ասել է Էմերին:
Նա յաւելել է, որ Մխիթարեանը
կարողանում է խաղալ տարբեր
դիրքերում, օգնել թիմին աջ կիսապաշտպանի, ձախ կիսապաշտպանի, կենտրոնական կիսապաշտպանի դիրքերում: Նա թիմին
շատ է օգնում պաշտպանւելու եւ
յարձակւելու ընթացքում: Նա մեզ
համար կարեւոր ֆուտբոլիստ է,
քանի որ բոլոր խաղացողները շատ
են սիրում նրան»,- եզրափակել է
«Արսենալ»-ի գլխաւոր մարզիչը:

«168.am» - Հայկական շախմատի
առաջատար Լեւոն Արոնեանը
ՖԻԴԷ-ի դասակարգման աղիւսակում նահանջել է եւս մէկ հորիզոնականով:
ՖԻԴԷ-ի մարտ ամսւայ դասակարգման աղիւսակում Արոնեանը
12-րդ տեղում է եւ նախորդ ամսւայ
համեմատ նահանջել է մէկ հորիզոնականով:
Դասակարգման աղիւսակի առաջին հորիզոնականում աշխարհի
գործող չեմպիոն Մագնուս Կառլսէնն
է: Նրան յաջորդում են Ֆաբիանու
Կարւանան, Դին Լիժէնը, Անիշ
Գիրին, Շահրիար Մամեդեարովը,
Վիշի Անանդը, Մաքսիմ ՎաշիէԼագրաւը, Ալեքսանդր Գրիշչուկը,
Եան Նեպոմնիաշչին եւ Ուսելի Սօն:
Հայաստանի միւս ներկայացուցիչներ
Գաբրիէլ
Սարգսեանը
52-րդ, իսկ Հրանտ Մելքումեանը
88-րդ հորիզոնականներում են:

«Լոս Անջելէս Գելաքսի» ակումբը
կանգնեցրել է Բեքհեմի արձանը
«tert.am» - «Լոս-Անջելէս Գելաքսի»-ն կանգնեցրել է թիմի
նախկին կիսապաշտպան Դէյւիդ
Բեքհեմի արձանը: Այն տեղակայւած է «Հոում Դեպոթ Սենթերի» դիմաց:
Յատկանշական է, որ 43-ամեայ
Բեքհեմը դարձել է MLS-ի պատ-

մութեան առաջին ֆուտբոլիստը,
որի պատւին արձան է կանգնեցւել:
Միջոցառմանը Բեքհեմը ներկայ
է գտնւել կնոջ՝ Վիկտորիայի հետ:
Դէյւիդը, յիշեցնենք, 2007 թւականի յուլիսին է դարձել «ԼԱ
Գելաքսի»-ի ֆուտբոլիստ: Ամերի-

ՖԻՖԱ-ն ու Կատարը
քննարկում են
Աշխարհի առաջնութիւնը
48 հաւաքականով
անցկացնելու
տարբերակը

Ռոջեր Ֆեդերեր.

«tert.am» - ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի
Ինֆանտինօն Աշխարհի 2022 թւականի
առաջնութեան կազմակերպիչների հետ
քննարկում է մրցաշարը 32 հաւաքականի
փոխարէն 48 հաւաքականով անցկացնելու տարբերակը:
Արդէն յայտնի է, որ միաժամանակ
3 երկրում՝ ԱՄՆ-ում, Կանադայում եւ
Մեքսիկայում կայանալիք 2026 թւականի
Աշխարհի առաջնութեանը մասնակցելու
է 48 հաւաքական, սակայն Ինֆանտինօն
ցանկանում է փոփոխութիւնն աւելի
շուտ կեանքի կոչել:
«Ես դրական եմ տրամադրւած, բայց
արդեօք 48 հաւաքականով առաջնութիւն
կազմակերպելը հեշտ կը լինի... Պէտք է
անկեղծ ասեմ, որ հեշտ չի լինելու»,- ասել է
Ինֆանտինօն:
Աւելի վաղ հաղորդւել էր, որ ՖԻՖԱ-ն
Աշխարհի առաջնութիւնը 48 հաւաքականով անցկացնելու վերաբերեալ կարող
է որոշում կայացնել միայն մրցաշարն
ընդունող երկրի տեխնիկական հնարաւորութիւնների վերաբերեալ հաշւետւութիւն ստանալուց յետոյ:
Աշխարհի 2022 թւականի առաջնութիւնն անցկացւելու է Կատարում, նոյեմբերի 21-ից դեկտեմբերի 18-ը:

կեան թիմի կազմում նա երկու
անգամ դարձել է MLS-ի չեմպիոն:
Աւելի վաղ նա հանդէս է եկել
«Ռէալ»-ի եւ «Մանչեսթըր Իւնայթեդ»-ի կազմերում, իսկ «Լոս Անջելէս Գելաքսի»-ից յետոյ` «Միլան»ում եւ ՊՍԺ-ում:

«100-րդ տիտղոսն ինձ համար
երազանք էր, որն իրականութիւն
դարձաւ»

France Football-ը
որոշել է
պատմութեան
լաւագոյն
դարպասապահին

«tert.am» - ԽՍՀՄ-ի ընտրանու եւ
Մոսկւայի «Դինամօ»-ի նախկին ֆուտբոլիստ Լեւ Եաշինը, ով «Ոսկէ
գնդակի» միակ դափնեկիրն է դարպասապահների շրջանում, France
Football-ի կողմից պատմութեան լաւագոյն դարպասապահ է ճանաչւել:

«tert.am» - Շւէյցարացի թենիսիստ Ռոջեր Ֆեդերերը խօսել է
կարիերայի 100-րդ տիտղոսը նւաճելու մասին:
Յիշեցնենք, որ Դուբայի մրցաշարի եզրափակչում 37-ամեայ թենիսիստը 6-4, 6-4 հաշւով յաղթել է
յոյն Ստեֆանոս Ցիցիպասին՝ նւաճելով պրոֆեսիոնալ կարիերայի
100-րդ տիտղոսը:
«Սա երկար եւ հիանալի ճանապարհ էր: Սիրել եմ այդ ճանապարհի իւրաքանչիւր խաղը: Բարդ
էր, բայց այս զգացողութիւնների
համար արժէր անցնել նման դժւա-

րութիւնների միջով:
Տեսնենք՝ էլ ինչերի եմ ընդունակ
ես: 100-րդ տիտղոսն ինձ համար
բացարձակ երազանք էր, որը դարձաւ իրականութիւն: Շատ ուրախ
եմ, որ դեռ առողջ եմ, ունեմ հիանալի
թիմ, ընտանիք, որն աջակցում է
ինձ: Ես երբեք չեմ կարողանայ
ինչպէս հարկն է շնորհակալ լինել
նրանց:
Կը կարողանա՞մ 109 տիտղոս
նւաճել եւ գերազանցել Ջիմի Կոնորսի ցուցանիշը... Հիանալի կը
լինի, եթէ նման բարձունքի հասնեմ, բայց ես չեմ խաղում զուտ ռե-

կորդներ սահմանելու համար: Ջիմին անհաւանական արդիւնքի է
հասել, որի համար հպարտ է, իսկ
ես հպարտ եմ իմ արածների համար:
Խորհրդանշական էր, որ 100-րդ
տիտղոսս նւաճեցի Ստեֆանոսի դէմ
խաղում: Ես մրցում էի երիտասարդ
թենիսիստի հետ եւ տեսնում էի
ապագան: Սա էլ իմ ճանապարհի
մի մասն է»,- Ֆեդերերի խօսքը
մէջբերել է Պրոֆեսիոնալ թենիսիստների ասոցիացիայի (ATP) մամուլի ծառայութիւնը:

Խաղացող դարպասապահներից
թափ տասնեակում ընդգրկւել են
երեքը՝ Ջանլուիջի Բուֆոնը, Մանուէլ
Նոյերը եւ Իկեր Կասիլիասը:
1- Լեւ Եաշին (ԽՍՀՄ, «Դինամօ»
Մոսկւա)
2- Գորդոն Բենքս (Անգլիա)
3- Դինօ Ձօֆ (Իտալիա)
4- Ջանլուիջի Բուֆոն («Իւվենտուս»,
Իտալիա)
5- Մանուէլ Նոյեր («Բաւարիա»,
Գերմանիա)
6- Պետեր Շմէյխէլ (Դանիա)
7- Զեպ Մայեր («Բաւարիա», ԳՖՀ)
8- Իկեր Կասիլիաս («Պորտու»,
Իսպանիա)
9- Էդւին վան դեր Սար (Հոլանդիա)
10- Պիտեր Շիլթոն (Անգլիա)

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 51 (23248)

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 7 ՄԱՐՏԻ 2019 - ԷՋ 7

ԷՋ 8 - ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 7 ՄԱՐՏԻ 2019

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 51 (23248)

Տրւեց «Նայիրի-Սողոմոնեան» դպրոցի
նախաձեռնած «Ռաք փառատօն»-ի մեկնարկը

«Ասադի այցն...
(Շար. 1-ին էջից)

նախաձեռնութիւն էր, որն ունէր իրեն բնորոշ
նրբութիւններ»:
Խօսելով այցին հետեւած՝ Իրանի արտաքին գերատեսչութեան ղեկավարի հրաժարականի մասին՝ Ղաանին նշել է. «Այցի
մասին տեղեկացւած է եղել նախագահը:
Եթէ պարոն Զարիֆը չի տեղեկացւել այդ
մասին, ապա դա նախագահի աշխատակազմի բացթողումն ու կառավարութեան
ներքին խնդիրն է»:
Իսկ ինչ վերաբերում է ԱԳ նախարար
Մոհամմադ Ջաւադ Զարիֆի եւ «Ղոդս»
ուժերի հրամանատար գեներալ-լէյտենանտ
Ղասեմ Սոլէյմանիի յարաբերութիւններին,
Ղաանին նշել է, որ նրանք մօտ բարեկամներ
եւ ընկերներ են:
Գեներալը չի շրջանցել նաեւ «Ղոդս» ուժերի եւ կառավարութեան փոխյարաբերութեան թեման: «Կառավարութեան հետ մենք
տեսակէտների եւ մօտեցումների որոշակի
տարբերութիւն ունենք: Այդուհանդերձ,
սա մեր կառավարութիւնն է, մենք պէտք է
համագործակցենք նրա հետ եւ այդպէս էլ
վարւում ենք»,- ասել է նա:

Եթէ...
(Շար. 1-ին էջից)

սկսել ընտրական բարեփոխումների մշակման փուլ՝ միասնական ջանքերով։ Եթէ միասին պայմանաւորւենք, կարող ենք աւելի
արմատական փոփոխութիւններ մշակել,
իրականացնել»,- ասել է նա:
«Yerkir.am»-ի հետ զրոյցում ՀՅԴ Գերագոյն մարմնի ներկայացուցիչ
Իշխան
Սաղաթէլեանը յիշեցրեց, որ Դաշնակցութիւնը ժողովրդական շարժումից առաջ եւ
յետոյ հանդէս է եկել Ընտրական օրէնսգրքի
բարեփոխումների առաջարկութիւններով,
ուստի այս անգամ եւս, ի պատասխան
ԱԺ-ի նախագահի այս նախաձեռնութեանը,
կը ներկայացնեն իրենց տեսակէտները եւ
կը պնդեն, որ դրանք ներառւեն բարեփոխումների
փաթեթում:
«Դաշնակցութիւնն ի սկզբանէ հանդէս է եկել Ընտրական օրէնսգրքի բարեփոխումների առաջարկութեամբ եւ հէնց
սկզբից էլ ընդգրկւած է եղել Ընտրական
օրէնսգիրքը
բարեփոխելու
յանձնաժողովներում, որտեղ հանդէս է եկել
օրէնսդրական փոփոխութիւնների մեծ
փաթեթով: Դրանց մի մասը նախկինում
ներառւել
է
Ընտրական
օրէնսգրքի
բարեփոխումների մէջ, մի մասը՝ ոչ: Աւելին՝
նոյնիսկ այս իշխանութեան օրօք ենք մենք
բարեփոխումների առաջարկութեամբ հանդէս եկել, եւ այս կառավարութեան շրջանում
եւս մեր առաջարկներն ամբողջութեամբ
տեղ չեն գտել: Իսկ եթէ առաջիկայում նման
նախաձեռնութիւն լինի, բնականաբար, մենք՝
որպէս շահագրգիռ կողմ, հանդէս կը գանք
մեր տեսակէտներով եւ առաջարկութիւններով»,- ընդգծեց Իշխան Սաղաթէլեանը:

«ԱԼԻՔ» - Տրւեց «Նայիրի-Սողոմոնեան»
դպրոցի նախաձեռնած երաժշտական «Ռաք
փառատօն»-ի մեկ-նարկը, որտեղ առաջին
օրւայ օրակարգում բեմ դուրս եկան «Սթորմբորն» եւ «Անդորր» խմբերը» Delain-ից, Within
Temptation-ից, Evanescence-ից, Nightwish-ից, եւ
Queen-ից կատարումներով:
Երկօրեայ փառատօնը մեկնարկեց չորեքշաբթի, մարտի 6-ին, Հ. Մ. «Սիփան»
միութեան «Նայիրի» սրահում, որտեղ համախմբւած հայ աշակերտներն ու երիտասարդները առիթն ունեցան երաժշտութեան
մեթալ ժանրը վայելելուց առաջ երաժիշտներից՝ Նարեկ Աւետեանի միջոցով
ծանօթանալ տւեալ ժանրի ստեղծման ու էութեան գաղափարների հետ:
Բարեգործական համերգից գոյացած
հասոյթը տրամադրւելու է նոյն դպրոցին:
Այս մասին տեղեկացնելով դպրոցի ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչը յաւելեց, որ
փառատօնը իրականացւում է Հայաստանի
Առաջին Հանրապետութեան 100-ամեակի

միջոցառումները համակարգող Թեհրանի
Կենտրոնական յանձնախմբի
հովանաւորութեամբ:
Համերգի մեկնարկից առաջ խօսքը տրւեց
փառատօնին
յատուկ հրաւէրով ներկայ
իրանահայ ռեժիսոր Անահիտ Աբադին:
Իրանահայ ռեժիսորը բարձր գնահատելով
նման փառատօն իրականացնելու գաղափարը, յորդորով դիմեց երիտասարդ ռոքերներին՝ չլքելու դաշտը, քանի որ միութիւններն ու հայկական բեմերը սպասում են
նման նորարար շնչառութեան: «Յատկապէս,
երբ 100 տարի առաջ, որտեղ յեղափոխական
երգերն էին անսովոր թւում աւանդապահ
հասարակութեան համար, այսօր նոյն շունչը կարող էք հաղորդել մեր սերնդին ազգայինն ու հայրենասիրականը նոր մեկնաբանութեամբ փոխանցելու»,- յաւելեց ռեժիսորը:
Յիշեցնենք, որ այսօր, փառատօնի երկրորդ
օրւայ օրակարգում, բեմ դուրս կը գան
«Աւարայր»-ն ու HMP-ին:

Վաշինգտոնը կարող է Անկարային դուրս թողնել
F-35-ի ծրագրից

«lragir.am» - ԱՄՆ-ն մտադիր է վերանայել F-35 կործանիչների ստեղծման
ծրագրին
Թուրքիայի
մասնակցութեան
շուրջ պայմանաւորւածութիւնը, եթէ Անկարան չհրաժարւի ռուսական C-400 զենի-

թահրթիռային համալիրների ձեռքբերումից,
յայտարարել է ԱՄՆ Պետդեպի ներկայացուցիչ
Ռոբերտ Պալադինօն:
Պալադինօն նշել է նաեւ, որ ռուսական
զէնքի ձեռքբերումը կարող է յանգեցնել
«Պատժամիջոցների միջոցով Ամերիկայի
հակառակորդներին հակազդելու» մասին
օրէնքի կիրարկմանը:
Տեղեկացնենք, որ աւելի վաղ Թուրքիայի
արտաքին գործերի նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուն C-400-ի մատակարարման գործարքը կայացած է անւանել:

Եւրոյանձնաժողովի նախագահի թեկնածու.

«Թուրքիան չի կարող Եւրոմիութեան անդամ դառնալ»

«yert.am» - Առաջիկայում կայանալիք
եւրոպական ընտրութիւններում Եւրոպական ժողովրդական կուսակցութեան (ԵԺԿ)
գլխաւոր թեկնածու Մանֆրէդ Վեբերը յայտարարել է, որ Թուրքիան չի կարող դառնալ Եւրոմիութեան անդամ:
Ինչպէս հաղորդում է MIGnews.com-ը,
նա յաւելել է, որ պատրաստւում է դադարեցնել անդամակցութեան մասին բանակցութիւնները, եթէ դառնայ Եւրոյանձնաժողովի նախագահ: Աջակենտրոն ԵԺԿ-ի
թեկնածուն Եւրոխորհրդարանում մայիսին

կայացած ընտրութիւններից յետոյ գերմանացի պահպանողականներին Բաւարիայում
ասել էր. «Բոլորը ցանկանում են լաւ յարաբերութիւններ ունենալ Թուրքիայի հետ,
բոլորը ցանկանում՝ աշխատել նրանց հետ»:
«Սակայն եթէ ես դառնամ Եւրոյանձնաժողովի նախագահ, Բրիւսէլում գործող
գրասենեակներին կը յանձնարարեմ դադարեցնել ԵՄ անդամակցութեան մասին
բանակցութիւնները Թուրքիայի հետ: Թուրքիան չի կարող ԵՄ անդամ դառնալ»,- շեշտել է Վեբերը:

Շահագործման...
(Շար. 1-ին էջից)

դիմակայութեամբ պանծալի քայլերի դիմեց
եւ ժողովուրդը թող վստահ լինի, որ կառավարութիւնը իր համակ կարողութիւնը
ծառայեցնելու է ժողովրդի դժւարութիւնների
կարգաւորման եւ նրանց պայմանների բարելաւման համար»:
Անդրադառնալով ԱՄՆ-ին իշխող վարչակազմի մասին, նախագահ Ռոհանին ընդգծել է. «ԱՄՆ-ում այսօր իշխող վարչակազմը,
միայն Իրանի ժողովրդի հետ հարցեր չունի,
այլ այսօրւայ աշխարհը նրանց պատճառով
ծանր պայմաններում է գտնւում եւ Եւրոպայի
ղեկավարութիւնը ԱՄՆ-ի իշխանութեան դէմ
աւելի կոպիտ մեկնաբանութիւների է գնում»:
Դոկտ. Ռոհանին նշել է. «Այսօր թշնամին Իրանի
ժողովրդի նկատմամբ իր համակ զայրոյթով
քարեր է նետում եւ անտարակոյս պատերազմի
դաշտում պարտաւոր ես պայքարել եւ գին
վճարել»:
Հանր. նախագահի ձեռամբ Գիլանում
շահագործման է յանձնւել մի քանի կարեւոր
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կիլոմետր երկարութեամբ երկաթգիծը, որով
Կասպիականը միանում է Պարսից ծոցին:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն, հանր. նախագահը
Գիլան նահանգ կատարած այցի շրջագծում,
երէկ երեկոյեան հանդիպում է ունեցել պաշտօնական այցով Իրան ժամանած Իրաքի
խորհրդարանի նախագահի հետ եւ ընդգծել է,
որ Իրանի յեղափոխութեան առաջնորդի, կառավարութեան եւ Իսլ. խորհրդարանի կամքը՝ Իրաքի հետ եղբայրական եւ սերտ յարաբերութիւնն է: Հանր. նախագահը յստակեցրել է.

«Բոլոր բնագաւառներում Թեհրանը պատրաստ
է համագործակցութիւն ընդլայնել Բաղդադի
հետ»:
Կողմերը անդրադարձել են տարածաշրջանում կայունութեան համար երկու երկրների
միջեւ համատեղ համագործակցութիւններին,
ահաբեկչութեան դէմ պայքարին եւ համակողմանի յարաբերութիւնների զարգացմանը:
Հանր. նախագահը յայտարարել է. «Իրանում
իրաքցի պատասխանատուների ներկայութիւնը եւ ի մասնաւորի պառլամենտական սերտ
յարաբերութիւնները, անհրաժեշտ եւ օգտակար
է երկու ժողովուրդների յարաբերութիւնների
ընդլայնման համար: Դոկտ. Ռոհանիի հաւաստմամբ. «Իրանի եւ Իրաքի անվտանգութիւնն ու կայունութիւնը ներազդում են միմեանց
վրայ»:
Հանր. նախագահը ընդգծել է. «Տնտեսական
ու ենթակառուցւածքների հարցով պատրաստակամ ենք առաւել ընդլայնել երկու երկրների համագործակցութիւնները»: Հանդիպման
ընթացքում Իրաքի խորհրդարանի նախագահը
նշել է. «Դէմ ենք Իրանի նկատմամբ որեւէ
պատժամիջոցի եւ շրջապատմանը»:

Իրանական մամուլ
-«Իրան» օրաթերթի համաձայն՝ Իրանի արտգործնախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Աբբաս Արաղչին յայտարարել է,
որ Եւրոպայի ֆինանսական մեխանիզմի
(Ինսթաքս) հարցով
պատասխանատուն
Իրան է այցելելու:
- «Էթթելաաթ» օրաթերթը անդրադարձել է Իրանի Ազգային անվտանգութեան գերագոյն խորհրդի քարտուղար
Ալի Շամխանիի եւ Իրաքի խորհրդարանի
նախագահ Մոհամմադ Ալհալբուսիի հանդիպմանը, որի ընթացքում ծովակալ Շամխանին երկու երկրների տարածաշրջանային տնտեսական եւ անվտանգութեան համագործակցութիւնը ռազմավարական պատեհ առիթ է համարել տարածաշրջանի
անվտանգութեան եւ երկու երկրների զարգացման հարցով:
-«Հեմայաթ» օրաթերթի համաձայն՝ կայացել է դատական
առաջին նիստը, կապւած պետրոքիմիայի բնագաւառում 6 միլիարդ եւրօ արժողութեամբ դրամաշորթութեան:

«Հայատեացութիւնը...
(Շար. 2-րդ էջից)

Այնուհետեւ, խօսելով Ադրբեջանի կողմից պետական մակարդակով իրականացւող հայատեացութեան քաղաքականութեան մասին՝ ԱԺ նախագահը նշել է,
որ այդ երեւոյթը հարեւան երկրում նոր չէ,
աւելին՝ տարիների ընթացքում այն դարձել է ադրբեջանական ինքնութեան անբաժանելի մասը, իսկ չկարգաւորւած հակամարտութեան պայմաններում, Ադրբեջանի իշխանութիւնների կողմից օգտագործւում է որպէս սեփական ժողովրդին
մոլորեցնելու եւ Արցախի մասին թիւր տեղեկութիւններ տարածելու գործիք: Խորհրդարանի ղեկավարը խորհուրդ է տւել արտասահմանեան գործընկերներին այցելել
Արցախ եւ տեղում ծանօթանալ իրավիճակին:
Ամփոփելով խօսքը՝ Աշոտ Ղուլեանը
համոզմունք է յայտնել, որ նման ձեւաչափով
կազմակերպւած ցանկացած միջոցառում
օգնում է բացայայտելու համամարդկային
զարգացմանը խոչընդոտող երեւոյթների
էութիւնը եւ համատեղ ջանքերով փնտրելու ու գտնելու ելքեր՝ բարդ իրավիճակներից:
Տեղեկացնենք, գիտաժողովին Արցախից
մասնակցել են Արցախի Հանրապետութեան
արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ
Արմինէ Ալեքսանեանը, ԱՀ Մարդու իրաւունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարեանը, փորձագիտական եւ այլ ոլորտների մի
շարք ներկայացուցիչներ:

