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Գեներալ Հաթամի.

«Իրանի պաշտպանական բարձր
կարողականութիւնը թշնամուց խլել է
յարձակման որեւէ հնարաւորութիւն»

«Իրանի դէմ ԱՄՆ-ի
ամենաչնչին ակտով
կը բոցավառւի
ողջ տարածաշրջանը»

Իրանի պաշտպանութեան նախարար
գեներալ մայոր Ամիր Հաթամին յայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը եւ սիոնիստական
վարչակարգը իւրաքանչիւր դէպք, ինչպէս՝
Էմիրութիւնների Ֆոջայրէ նաւահանգըստում մի քանի նաւթատարերի պայթիւնը շահագործում են Իրանի դէմ ամբաստանութիւններ եւ քաղաքական շանտաժներ իրականացնելու նպատակով:
Իրանի նպատակայարմարութիւնը բնորոշող
ժողովի քարտուղար Մոհսէն Ռեզային յայտարարել է. «Ամերիկացիները քաջատեղեակ են, որ
Իրանի ռազմական կարողութիւնը այնպիսի
մակարդակի է հասել, որ ամենաչնչին ակտի
դէպքում կը բոցավառւի տարածաշրջանը եւ
սիոնիստական վարչակարգի, իրենց բարեկամների եւ ԱՄՆ-ի համար տարածաշրջանում այլեւս ոչինչ չի մնալու»:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն, Մոհսէն Ռեզային, ով
հեռուստատեսային եթերի ընթացքում էր արտայայտւում հաւաստել է, որ տարածաշրջանում Իրանի ժողովուրդը վայելում է աննկարագըրելի անվտանգութիւն եւ նշել է. «Մեր դիմադրութեամբ եւ պաշտպանական, անվըտանգութեան, քաղաքական եւ հրթիռային
(Շար. 8-րդ էջում)

Իրանի նաւթարդիւնաբերութեան
նախարար.

«ԱՄՆ-ն
«չարամտօրէն»
հասունացել է
պատժամիջոցների
հարցում»

«ԱԼԻՔ»- Իրանի նաւթարդիւնաբերութեան նախարարի կարծիքով ԱՄՆ-ն պատժամիջոցների կիրառման հարցում գտնւում է
բաւական չարամիտ վիճակում:
«Չնայած մենք նոյնպէս շարունակում ենք դիմակայել նոր ելքեր
ու ուղիներ գտնելով»,-յաւելել է
նա:
(Շար. 8-րդ էջում)

Թուրքիայի ՊՆ
ղեկավարն այցելել է
հայ-ադրբեջանական
սահման

«yerkir.am»-Թուրքիայի պաշտպանութեան նախարար Հուլուսի Աքարն այցելել է Նախիջեւանի եւ Հայաստանի սահման
ու հանդիպել այնտեղի սահմանապահներին. հաղորդում է «oxu.
az» կայքը:
Աքարը դիտարկում է անցկացրել
հայ-ադրբեջանական
սահմանին եւ նշել, որ այսուհետեւ Թուրքիան կանի ամէն
հնարաւորը՝ սահմանների անվըտանգութիւնն
ապահովելու
համար:
(Շար. 8-րդ էջում)

ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ նախարարը ընդգծել է.
«Տարածաշրջանում անապահովութեան եւ անկայունութեան առաջին օգուտը քաղելու է սիոնիստական վարչակարգը, ապա ԱՄՆ-ը, քանի
որ նման քայլով նրանք նպատակ ունեն տարածել
իրանաֆոբիան եւ թալանել այդ երկրների
հարուստ պաշարները, տարածաշրջանը լարւած
ներկայացնել եւ Իսլամ աշխարհի կարեւորագոյն
խնդիր՝ Ղոդսի հարցը մոռացութեան մատնել»:
Նախարար Հաթամին յայտարարել է. «Իսլամական Հանրապետութեան պաշտպանական
ու յարձակողական բարձր կարողականութիւնը
թշնամուց խլել է յարձակման եւ ներխուժման
որեւէ հնարաւորութիւն եւ նրանք վախենում են
Իրանի հետ հաւանական որեւէ բախումից ու
պատերազմից»: Նա այդ մասին յայտարարել է

Պաշտպանութեան նախարարութեան ռազմավարական հարցերի քննարկման նիստում, որը
կայացել էր այդ նախարարութեան բարձրաստիճան տնօրէնների մասնակցութեամբ:
Նախարարը անդրադառնալով ԱՄՆ-ի եւ
սիոնիստական վարչակարգի հետապնդած քաղաքականութիւնեանը յայտարարել է. «Նաւթի
գնի բարձրացումով, հսկայական գումարներ
են շահելու ամերիկա-սիոնիստական մեծ ընկերութիւնների նաւթային ընկերութիւնները, որի
արդիւնքում ԱՄՆ-ը կը կարողանայ անուղղակի
մրցակցութիւն վարել Չինաստանի եւ այլ մըրցակիցների,եւնոյնիսկԵւրոպայիհետ,եւնրանցդէմ
ճնշում բանեցնելով տնտեսական պատերազմում
միջազգային հաւասարութիւնները ի շահ իրեն
փոփոխել»:

Աշխարհի լաւագոյն մտածողները՝ Հայաստանում.
նախագահ Արմէն Սարգսեանը Դիլիջանում բացել է
«Մտքերի հայկական գագաթաժողով»-ը

«168.am»-Դիլիջանում երէկ տեղի է ունեցել «Մտքերի հայկական
գագաթաժողով»-ի բացման հանդիսաւոր արարողութիւնը:
Բացման խօսքում ողջունելով գագաթաժողովի մասնակիցներին եւ հիւրերին՝ Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանը մասնաւորապէս

նշել է, որ իր համար մեծ պատիւ է
բացել «Մտքերի գագաթաժողով»-ը
Հայաստանում, քանի որ այն նախորդ 20-30 տարիների մեծագոյն
նւաճումներից է։ «Այն մի իւրօրինակ
թինք-թանք է, որը մտածում է մոլորակի ապագայի մասին,- ասել է
նախագահը։- Այն մշտապէս անցկացւել է մի հրաշալի վայրում՝ Շա-

մոնիում, Մոնբլան լեռան մօտ»։
Նախագահ Սարգսեանը շնորհակալութիւն է յայտնել գագաթաժողովի հիմնադիր Թիերի Մալըրէին եւ նրա գործընկերներին՝ գագաթաժողովը Շամոնիից դուրս տեղափոխելու եւ Հայաստանը որպէս
անցկացման վայր ընտրելու համար:
(Շար. 8-րդ էջում)

Զախարովա.

«Կոչ ենք անում Թուրքիային` օբիեկտիւութիւն
ցուցաբերել 19-րդ եւ 20-րդ դարերի բարդ պատմական
իրադարձութիւնների քննարկման ժամանակ»

«yerkir.am» - ՌԴ ԱԳՆ պաշտօնական ներկայացուցիչ Մարիա
Զախարովան աւանդական ճեպազըրոյցի ժամանակ մեկնաբանել է
Թուրքիայում անցկացւած ակցիաները` կապւած ղրիմեան թաթարների աքսորման 75-ամեակի եւ Կովկասեան պատերազմի աւարտի
150-ամեակի հետ:
«Ցանկանում եմ յիշեցնել, որ
մայիսին Թուրքիայում կայացել են
մի շարք ակցիաներ վերոյիշեալ
թեմաների կապակցութեամբ: Մենք
ցաւով ենք նշում, որ այդ ակցիաների մեծ մասը, որոնք անցկացւել են նաեւ Թուրքիայի մունիցիպիալ իշխանութիւնների անմիջական աջակցութեամբ, ունե-

ցել են քաղաքականացւած, բացայայտ հակառուսական բնոյթ: Ակնյայտ է, որ դա չի նպաստում յարաբերութիւնների հետագայ զարգացմանը»,- նշել է նա։
Ըստ Զախարովայի` բացարձակապէս համատեղելի չէ Անկարայի
կողմից հակառուսական արշաւի
թողտւութիւնը նրա` այլ պատմական
իրադարձութիւնների հարցում մօտեցման հետ:
«Մենք կոչ ենք անում Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական շըրջանակներին, Թուրքիայի տարածքում բնակւող ժողովուրդներին, որոնք
բարեկամական կապեր ունեն ՌԴ-ի
հետ, օբիեկտիւութիւն ցուցաբերել
19-րդ եւ 20-րդ դարերի բարդ պատ-

մական իրադարձութիւնների քըննարկման ժամանակ, որոնք մասնագիտական ուսումնասիրութեան
կարիք ունեն»,- նշել է նա` յաւելելով, որ նման պատմական դէպքերը չպէտք է ծառայեն մէկ օրւայ
քաղաքական
կոնիւնկտուրային:
Զախարովան դիմել է նաեւ Թուրքիայում ԱՄՆ-ի եւ Ուկրայինայի
(Շար. 8-րդ էջում)
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Կիպրոսի,
Հայաստանի եւ
Յունաստանի միջեւ
կայացած եռակողմ
նախարարական
հանդիպման
համատեղ
յայտարարութիւն

«yerkir.am» - 2019 թ․ յունիսի
4-ին Կիպրոսի Հանրապետութեան արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Քրիստոդուլիդէսը, Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործերի նախարար Զոհրապ Մնացականեանը
եւ Յունաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործերի նախարար Ջորջ Կատրուգալոսը հանդիպում ունեցան Նիկոսիայում եւ
որոշեցին հաստատել եռակողմ
գործընկերութիւն իրենց երկրների միջեւ։
Նախարարները համաձայնեցին, որ երեք երկրների` ընդհանուր արժէքների, մշակոյթի եւ
ժառանգութեան վրայ հիմնւած
եռակողմ համագործակցութիւնն
առաջնորդւում է միջազգային
իրաւունքի եւ ՄԱԿ կանոնադրութեամբ ամրագրւած նպատակների եւ սկզբունքների նկատմամբ
յարգանքի սկզբունքներով:
Այս շրջանակում նախարարները համաձայնեցին, որ այս
եռակողմ համագործակցութեան
միակ նպատակը խաղաղութեան,
կայունութեան եւ բարգաւաճման
խթանումն է մասնակից երկրների միջեւ լայն քաղաքական երկխօսութեան եւ համագործակցութեան միջոցով։
Նախարարները հաստատեցին եռակողմ համագործակցութեան կարեւորութիւնն ու արդիւնաւէտութիւնը եւ ընդգծեցին
իրենց յանձառութիւնն ընդլայնելու եւ խորացնելու իրենց եռակողմ համագործակցութիւնը եւ
առանձնացնելու փոխգործակցութիւնը փոխադարձ հետաքրքրութիւն
ներկայացնող
բազմաթիւ ոլորտներում, ինչպիսիք են
տնտեսութիւնը, առեւտուրը եւ
ներդրումները, գիւղատնտեսութիւնը, կրթութիւնը եւ գիտութիւնը, տեղեկատւական տեխնոլոգիաները եւ նորարարութիւնը,
առողջապահութիւնը, ճգնաժամերի կառավարումը, մշակոյթը
եւ զբօսաշրջութիւնը՝ ընդգծելով
դրանց կարեւորութիւնը երեք
երկրների տնտեսութիւնների եւ
քաղաքացիների համար։
Այս առնչութեամբ նրանք համաձայնեցին
կիսւել
տեղեկատւութեամբ,
փոխանակել
(Շար. 8-րդ էջում)
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Արտակ Զէյնալեանը հրաժարականի
դիմում է ներկայացրել
«yerkir.am» - Արդարադատութեան
նախարար Արտակ Զէյնալեանը պաշտօնից հրաժարականի դիմում է
ներկայացրել: Այդ մասին նա տեղեկացրել է իր «ֆէյսբուք»-եան էջում:
Գրառումն ամբողջութեամբ ներկայացնում ենք ստորեւ.
«Սիրելի՛ ընկերներ, իմ սիրելի՛
ժողովուրդ
Արդարադատութեան նախարա-

րի պաշտօնից հրաժարականի դիմում եմ ներկայացրել: Մեր ժողովըրդի համար այս պատմական ժամանակահատւածում
նախարարի
մանդատ ստանձնելը գերպատասխանատու, բայց եւ իրաւապաշտպանի գործունէութիւն ծաւալելու ընթացքում ի յայտ եկած իրաւական
խնդիրները քայլ առ քայլ լուծելու
հնարաւորութիւն ունենալուն միտւած

քայլ էր: Գոհ եմ այդ քայլից, շնորհակալ
եմ Հայաստանի Հանրապետութեան
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին արդարադատութեան նախարարի պաշտօնում իմ թեկնածութիւնն առաջարկելու համար, շնորհակալ եմ Նախարարութեան աշխատակիցներին
համատեղ հետաքրքիր, արգասաբեր
ու պատասխանատու աշխատանքի
համար: Շնորհակալ եմ միջազգային

գործընկերներին, քաղաքացիական
հասարակութեան ներկայացուցիչներին համատեղ աշխատանքի համար:
Վստահ եմ՝ լաւ է լինելու, ... սակայն,
եթէ լաւ չլինի՝ լինելու է՝ շատ լաւ»:

դատական խորհուրդը ձեռնամուխ
լինի կեանքի կոչելու դատաիրաւական
բարեփոխումները:
Մենք պարոն Յարութիւնեանի
ղեկավարութեամբ շուրջ մէկ տարի աշխատեցինք աննախադէպ ծանրաբեռնւած ռեժիմով, աշխատանքային ու շէնքային գրեթէ անընդունելի պայմաններում, մամուլում յաճախակի հանդիպող ակնյայտ կեղծ,
ստայօդ տեղեկատւութեան ներքոյ,
կարողացանք մեր սեփական ուժերով
մշակել ու հաստատել նորաստեղծ
Խորհրդի գործունէութեան մի քանի
տասնեակի հասնող լրջագոյն իրաւական հիմքերը, հանրութեան դատին յանձնել արդարադատութեան
արդիւնաւէտութեան արմատական
բարելաւմանը միտւած համալիր
հայեցակարգ, ուստի ինքս հանգիստ
եմ հեռանում՝ պարտքը կատարածի
զգացումով:
Ձեզ եւ դատական իշխանութեան
ներկայացուցիչներին մաղթում եմ

յաջողութիւններ, շարունակելու եմ
իմ համեստ հնարաւորութեան սահմաններում աջակցել դատաիրաւական համակարգին, այդ համակարգի
յիրաւի արհեստավարժ ու պարկեշտ
բազում ընկերներին, բարեփոխումների գործընթացին, որպէսզի այն
անցնի բացառապէս Սահմանադրութեան եւ միջազգային պարտաւորութիւնների հէնքով, Աստւած Ձեզ
օգնական:
Խորին յարգանքով՝
Գէորգ Դանիէլեան
7-ը յունիսի 2019 թ.»
Յ.Գ. - Զբաղւելու եմ գիտակրթական գործունէութեամբ, գոնէ
այս ոլորտում վստահութեան խնդիր
չունեմ. ուսանողութիւնն ամէն տարի
սոցհարցումներով ինձ շնորհում է
ամենաբարձր գնահատականը: Չի
բացառւում, որ զբաղւեմ նաեւ իրաւաբանական օգնութեան ծառայութիւն մատուցելով: Մի խօսքով՝ կեանքը լիարժէք շարունակւում է»:

Հայաստանի եւ Իրանի
դատախազութիւնների
ներկայացուցիչները
քննարկել են 2
երկրների միջեւ
յանձնման եւ
իրաւական
փոխօգնութեան
խնդիրները

ԲԴԽ նախագահի պաշտօնակատար.

«Ընդունէք իմ հրաժարականը»

«yerkir.am»-ԲԴԽ
(Բարձրագոյն
Դատական խորհուրդ) նախագահի
պաշտօնակատար Գէորգ Դանիէլեանը հրաժարական է տւել:
Նա իր «ֆէյսբուք»-եան էջում
մասնաւորապէս նշել է.
«Որպէսզի «վստահելի» աղբիւրներից չտեղեկանաք, ապա ստորեւ
ներկայացնեմ իմ հրաժարականի
տեքստը.
«ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀԸՐԴԻՆ
Յարգարժան գործընկերներ,
Խնդրում եմ, «Հայաստանի Հանրապետութեան դատական օրէնսգիրք» Սահմանադրական օրէնքի

86-րդ յօդւածի 1-ին մասի 5-րդ
կէտի, նոյն յօդւածի 2-րդ մասի եւ
160-րդ յօդւածի 1-ին մասի 1-ին
կէտի համաձայն, ընդունէք իմ
հրաժարականը, լիազօրութիւնները
դադարած համարելով առաջիկայ
աշխատանքայինօրւանից՝ս.թ.յունիսի
10-ից: Միաժամանակ, խնդրում եմ
նկատի ունենալ, որ Բարձրագոյն
դատական խորհրդի նիստում սոյն
հրաժարականի քննարկմանը, հասկանալի դրդապատճառներով, նպատակայարմար չեմ գտնում մասնակցել:
Այս փուլում, կարծում եմ, որ չկան
խիստ հրատապ լուծում պահանջող
խնդիրներ, ուստի ըմբռնումով կը
մօտենաք իմ հրաժարականին: Բացի այդ, սա Ձեզ համար այնքան էլ
անակնկալ չէր: Առնւազն իմ մասով
անհրաժեշտ եմ գտնում ընձեռել
հնարաւորութիւն, որպէսզի նորացւած ու իրապէս վստահութիւն
ներշնչող
կազմով
Բարձրագոյն

«Ես թողնում եմ սպորտի եւ երիտասարդութեան հարցերի
նախարարի պաշտօնը, սակայն չեմ հեռանում սպորտից»

«168.am» - Գաբրիէլ Ղազարեանը
«ֆէյսբուք»-եան իր էջոմ գրում է.
«Երկար տարիներ պատասխանատւութեամբ եւ պարտքի մեծ զգացումով ղեկավարել եմ ֆիզիկական կուլ-

տուրայի, սպորտի եւ երիտասարդական քաղաքականութեան ոլորտները:
Այդ տարիների ընթացքում ՀՀ
Սպորտի եւ երիտասարդութեան
հարցերի նախարարութեան կողմից
նախաձեռնւել
եւ
իրականացւել
են մասսայական սպորտին, մանկապատանեկան սպորտին, երիտասարդութեանը վերաբերող բազմաթիւ ծրագրեր եւ ես լիայոյս եմ, որ
ոչ շատ հեռու ապագայում տեսանելի
կը լինեն այդ ծրագրերի արդիւնքները:
Ես թողնում եմ Սպորտի եւ երի-

տասարդութեան հարցերի նախարարի պաշտօնը, սակայն չեմ հեռանում սպորտից, քանի որ այն իմ
կեանքի անբաժանելի մասն է, դա
այն աշխարհն է, որտեղ ես ապրել
ու ապրում եմ եւ որտեղ ես դեռ շատ
անելիքներ ունեմ:
Շնորհակալութիւն եմ յայտնում իմ
աշխատակազմին, մարզաշխարհում
ունեցած համախոհներին, որոնց
միասնականութեան շնորհիւ հնարաւոր եղաւ իրականացնել յիշատակածս ծրագրերը, որոնք շատ դէպ-

քերում առաջին հայեացքից թւում էին
անհնար:
Ոլորտի նոր ղեկավարութեանը
մաղթում եմ նւիրւածութիւն, շրջահայեացութիւն, մշտապէս կրթւելու
եւ ինքնազարգացման ձգտում եւ
յուսով եմ, որ ՀՀ Սպորտի եւ երիտասարդութեան հարցերի նախարարութեան կողմից սկսւած, բայց
դեռեւս աւարտին չհասած նախաձեռնութիւնները կիսատ չեն մնայ ու
կը ծառայեն ոլորտի հետագայ զարգացմանը»:

Թուրք սիւնակագիրը ներկայացրել է մի դրւագ Օջալանի
դատավարութիւնից՝ նրա հայ լինելու հարցադրման մասին

«panorama.am» - Թուրքական «Յենիչաղ գազեթեսի» կայքի սիւնակագիր Արսլան Թեքինն իր յօդւածներից մէկում անդրադարձել է «Քուրդիստանի Բանւորական» կուսակցութեան (ՔԲԿ - PKK) հիմնադիր
Աբդուլլահ Օջալանի հայ լինելու
վերաբերեալ պնդումներին։ Այս մա-

սին տեղեկացնում է «Էրմենիհաբեր»-ը։
Յիշեցնելով, որ 20 տարի առաջ՝
1999 թւականի յունիս ամսին ընթանում էր Օջալանի դատավարութիւնը՝
թուրք յօդւածագիրը ներկայացրել է
մի դրւագ այդ դատավարութիւնից։
PKK-ի գործողութիւնների արդիւնքում սպանւած թուրք զինւորների շահերը պաշտպանող եւ դատարանում որպէս մեղադրող կողմ
հանդէս եկող փաստաբան Ֆուաթ
Թուրգութը բազմաթիւ հարցեր տալուց յետոյ վերջին մի հարց է ուղղել
Օջալանին՝ հարցնելով, թէ արդեօք

ճի՞շտ է, որ նրա հայրը հայ է։
Նիստը նախագահող դատաւոր
Մեհմեթ Թուրգութ Օքեայը հակադարձել է փաստաբանին՝ նշելով, որ
մարդու ազգային պատկանելիութիւնը կարեւոր չէ, մարդկութիւնն է կարեւոր։ Դատաւորը հրաժարւել է այդ
հարցը Օջալանին ուղղել, սակայն
վերջինս ոտքի է կանգնել որպէսզի
պատասխանի նրան։
«Քուրդիստանի
Բանւորական»
կուսակցութեան հիմնադիրը սկսել է
նրանից, որ իր մայրը թուրքական
ծագում ունի՝ թուրքմեն է, իրենց
հարեւան գիւղից։ Սակայն դատաւորը ընդհատել է նրան՝ թոյլ չտալով

աւարտել խօսքը։
Այդպէս էլ Օջալանը չի հասցրել
իր հօր ծագման մասին խօսել։
Սակայն յօդւածագիրը նշում է, որ
մէկ այլ լրագրող այլ առիթով Օջալանին նոյն հարցը ուղղել է, որին ի
պատասխան քուրդ առաջնորդն ասել
է, որ իր հայրը հայ չէ, բայց հայերի
հետ լաւ յարաբերութիւնների մէջ է
եղել։ Փոխարէնը նա ակնարկել է
թուրք ազգայնականների առաջնորդ
Ալփարսլան Թուրքէշի հայ լինելու
մասին՝ նշելով, որ նա Հայաստանի
նախագահի (Լ.Տ.Պ.-ի) հետ հանդիպած առաջին թուրք առաջնորդն է
եղել։

Կիրգիզստանը քննադատել է
Թուրքիային երկրի ներքին գործերին միջամտելու համար
«yerkir.am» - Թուրքիայի` Կիրգիզստանում արտակարգ եւ լիազօր
դեսպան Ջենգիզ Քամիլ Ֆըրաթը
կանչւել է Կիրգիզստանի Արտաքին
գործերի
նախարարութիւն
եւ
նրան է յանձնւել բողոքի նոտա:
Տարածած յայտարարութեան մէջ
նախարարութիւնը քննադատել է
Ֆըրաթի այցելութիւնը Սոկուլուկի

շրջանի Օրոք գիւղ,- յայտնում է
«Euronews»-ի թուրքական ծառայութիւնը:
Դեսպան Ֆըրաթը զգուշացւել է
«Կիրգիզստանի ներքին գործերին
միջամտելու համար»: Ֆըրաթը յունիսի 5-ին այցելել էր Օրոք գիւղ,
որտեղ բախումներ էր տեղի ունեցել
կիրգիզների եւ մսխեթցի թուրքերի
միջեւ:

Յայտարարութեան մէջ դեսպանին կոչ էր արւում յարգանք եւ
հաւատարմութիւն ցոյց տալ Կիրգիզստանի
օրէնքներին:
Նշենք, որ սա վերջին 1 ամսւայ
ընթացքում այս դեսպանի մասնակցութեամբ երկրորդ դէպքն է: Մայիսի 7-ին Բիշքեքում պաշտօնական
ընդունելութիւն էր կազմակերպւել,
որին հրաւիրւել էին այնպիսի գոր-

ծիչներ, որոնց պաշտօնական Անկարան ահաբեկիչ է համարում`
գիւլէնականների շարժման հետ կապ
ունենալու մեղադրանքով: Դեսպանին վրդովւեցրել էր այս փաստը եւ
յայտարարել էր. «Մենք ձեր երկրում
35 մլն. դոլարանոց մզկիթների
ներդրումներ ենք անում, իսկ դուք
մեզ նստեցնում էք ահաբեկիչների
հետ նոյն սեղանին»:

«yerkir.am» - Յունիսի 5-ին Երեւանում Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան գլխաւոր դատախազութիւնների ներկայացուցիչների
մասնակցութեամբ տեղի է ունեցել
«Յանձնման եւ քրէական գործերով
իրաւական օգնութեան ցուցաբերման
բնագաւառում համագործակցութեան
գործնական հիմնահարցերը» թեմայով կլոր սեղան:
Միջոցառումն իրականացւել է
2018 թ. նոյեմբերին Թեհրանում ՀՀ
եւ ԻԻՀ գլխաւոր դատախազների
կողմից ստորագրւած «ՀՀ գլխաւոր
դատախազութեան եւ ԻԻՀ գլխաւոր
դատախազութեան միջեւ 2019-2020
թթ. համագործակցութեան մասին»
ծրագրով: Դրանով նախատեսւած
միջոցառումների մի մասն անցկացւում է ՀՀ-ում, իսկ միւս մասը՝
ԻԻՀ-ում: Վերոնշեալ կլոր սեղանի
անցկացումը դրանցից առաջինն է:
Հանդիպման ընթացքում ՀՀ եւ
ԻԻՀ գլխաւոր դատախազութիւնների
ներկայացուցիչներն
անդրադարձ
են կատարել յանձնման (էքստրադիցիայի) եւ քրէական գործերով
իրաւական օգնութեան ոլորտում
առկայ ընթացակարգային եւ բովանդակային մի քանի ակտուալ
խնդիրների, քննարկել միջազգային
իրաւունքի եւ երկու երկրների
օրէնսդրական իրաւակարգաւորումների համատեքստում դրանց լուծման առաւել արդիւնաւէտ մօտեցումները, երկու երկրների դատախազութիւնների միջեւ այս ոլորտներում համագործակցութեան խորացման հեռանկարները:
Ներկայացնելով տւեալ ոլորտում
ունեցած փորձը՝ երկու երկրների
դատախազութիւնների
ներկայացուցիչները մեծապէս կարեւորել են
քրէական գործերով միջազգայինիրաւական համագործակցութիւնը
եւ երկուստեք փաստել, որ 2019-2020
թթ. համագործակցութեան ծրագիրը
նպաստում է գործակցութեան հետագայ ամրապնդմանը, երկու երկրների դատախազների փոխընկալման
դիւրացմանը: Նրանք ընդգծել են
նման ձեւաչափով հանդիպումները
յաճախակի դարձնելու կարեւորութիւնը, նշելով, որ դրանք նպաստում են կոնկրետ գործերով առաջացող
աշխատանքային
բնոյթի
խնդիրները հնարաւորինս օպերատիւ լուծելուն, գործնական յարաբերութիւնների սերտացմանն ու
փոխվստահութեան ամրապնդմանը:
ԻԻՀ գլխաւոր դատախազութեան
պատւիրակութեանը ընդունել է նաեւ
ՀՀ գլխաւոր դատախազի տեղակալ
Արմէն Յարութիւնեանը: Նա բարձր է
գնահատել երկու դարաւոր հարեւան երկրների միջեւ բոլոր մակարդակներով հաստատւած ջերմ, բարեկամական
յարաբերութիւնները,
ունեցած ընդհանուր պատմական,
մշակութային ժառանգութիւնը:
ՀՀ գլխաւոր դատախազի տեղակալը նշել է, որ ԻԻՀ գլխաւոր դատախազութեան հետ տարիների ընթացքում ձեւաւորւած արդիւնաւէտ
համագործակցութիւնը լիարժէքօրէն
(Շար. 8-րդ էջում)
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Ես եմ ծեծել. ակցիա`
Կենտրոնի ոստիկանութեան
շէնքի առջեւ
«arfd.am» - Բազմաթիւ ՀՅԴ-ականներ յունիսի 4-ին այցելել են ոստիկանութեան Կենտրոնի բաժին եւ
յայտնել, որ իրենք են ծեծի ենթարկել
ՀԱԿ ակտիւիստ Վարդան Յարութիւնեանին «ֆէյսբուք»-եան իր գրառումների ու ձեւակերպումների համար:
«Երկիր մեդիա» հեռուստաընկերութեան լրատւական եւ հասարակական-քաղաքական հաղորդումների
տնօրէն, ՀՅԴ անդամ Գեղամ Մանուկեանը, որ լրագրողների հետ զրոյցում
ասաց, որ չի ուզում կենտրոնանալ
կուսակցականների վրայ, որովհետեւ
անցնող 2-3 ժամերի ընթացքում տարբեր քաղաքական հայեացքներ ունեցող մարդկանցից բազմաթիւ հեռախօսազանգեր ու գրութիւններ է ստացել.
«Սա վկայեց մէկ բանի մասին, նաեւ
հանրութիւնն է հասկանում, որ նման
վուլգար ձեւակերպումներով, անբարոյական ձեւակերպումներով խօսքը
տեղ չունի, մեր ազգային արժէքների,
աւանդոյթների վերաբերեալ նման
ձեւակերպումները, Արցախի նկատմամբ նման ձեւակերպումները տեղ
չունեն, թոռնիկի ներկայութեամբ պապիկի վրայ յարձակումը տեղ չունի, այն
ինչին ականատես եղանք մի քանի օր
առաջ»:
Գեղամ Մանուկեանն ասաց, որ
իրենց արածը կուսակցական քայլ չէր,
սա քայլ էր, որպէսզի հանրութեանը
ցոյց տան, որ չի կարելի այլեւս հանդուրժել այն անթոյլատրելի թշնամանքը, ատելութեան խօսքը, որն այսօր տարածւած է սոցիալական ցանցերում, սոցիալական ցանցերի միջոցով նաեւ լրատւամիջոցներում, եւ մի
պահ պէտք է այս ամէնը դադարեցւի:
Հարցին, թէ Վարդան Յարութիւնեանն ի՞նչ առնչութիւն ունի դրա
հետ, Գեղամ Մանուկեանը պատասխանեց յորդորով՝ նրա մի քանի
գրառումները կարդալ. «Երբ մի երիտասարդ կարող է գրառում անել,
«թուրք» կոչել արցախցուն, Պարգեւ
Սրբազանին վերջին գռեհիկ բառերն
ասի, ասում ենք խօսքի ազատութիւն,
բայց հօ չենք ասում… Ես առիթ եմ
ունեցել իրենց կազմակերպիչներից
Ջիւան Աբրահամեանին ասել, որ
թող ներողութիւն խնդրի, բազմաթիւ
փորձեր են արւել, հիմա չասեմ»:
Հարցին, թէ ծեծն են արդարացնում,
չէ՞ որ խուլիգանութիւն է տեղի ունեցել, Գեղամ Մանուկեանը հարցով
արձագանգեց. «Դուք քննի՞չ էք: Դուք
արդէն յօդւած էք ներկայացնում: Ամիսներ շարունակ է այդ տղային փորձ
արւել բացատրել, ձեւակերպումները,
որ օգտագործում է այդ տղան, նոյնիսկ
թուրքը չի ձեւակերպում»:
Մանուկեանի օրինակով այլ քաղաքացիներ եւս պատրաստւում են
գնալ ոստիկանութիւն եւ յայտնել, որ
իրենք են ծեծի ենթարկել ակտիւիստին։
Շուշիի ազատագրման մասնակից,
ՀՅԴ ԳՄ ազատամարտիկների հարցերով յանձնախմբի ղեկավար Արտաշէս Մխիթարեանը լրագրողների
հետ զրոյցում ասաց, որ ինքն է ծեծել
Վարդան Յարութիւնեանին եւ հիմա
գնում է ոստիկանութիւն` այդ մասին

տեղեկացնելու:
«Ծեծել եմ, որ էլ ափռ-ցփռ չխօսի,
ազգային արժանապատւութիւնը չոտնահարի, որ էլ վայրահաչոցներ չարձակի մեր ազգային արժէքների նկատմամբ, որ աւելորդ չխօսի մեր եկեղեցու ու եկեղեցականների հասցէին, որ
իմ մարտական ընկեր, Արցախի ազատամարտի մասնակից Հրանտ Մարգարեանին իր թոռնիկների մօտ չանպատւի»: Հարցին, թէ քանի հոգով են
ծեծել, պատասխանեց. «Միայն ես»:
Լրագրողների հետ զրոյցում քաղաքացի Սիմոն Գաֆալեանը նշեց,
որ հէնց ինքն է եղել Վարդան Յարութիւնեանին ծեծողը:
«Ծեծել եմ, որովհետեւ այլեւս չէի
կարող հանդուրժել նրա ասածները:
Նա չափը շատ անցաւ: Ինձ համար
էլ ոչ մի զղջում չկայ: Իհարկէ սա
քաջագործութիւն չէ, որովհետեւ ես
վատ եմ զգում այն մտքից, որ հայը
հայի վրայ ձեռք է բարձրացնում, եկել
եմ, որ պատիժս կրեմ»:
«Էդ դէպքը, որ տեղի է ունեցել,
ես անձամբ եմ այնտեղ եղել ու ես
եմ անձամբ ծեծել: Այն, ինչ ինքն ու
իր ընկերներն են արել հետյեղափոխական շրջանում, դրա համար
աւելի մեծ պատիժ էր հասնում»,- յայտարարեց հրապարակախօս Էդիկ
Անդրէասեանն ու ներկայացաւ ոստիկանութիւն:
Այն անօրինականութիւնը, այն
այլանդակութիւնը, որ ամիսներ շարունակ թէ եթերից, թէ սոցիալական
ցանցերից հնչում է ողջ հանրութեան
առջեւ, սերմանում է ատելութիւն.
լրագրողների հետ զրոյցում ասաց
ՀՅԴ ԳՄ անդամ Արծւիկ Մինասեանը,
որ նոյնպէս եկել էր ոստիկանութեան
Կենտրոնի բաժին:
Նա նշեց, որ տեւական ժամանակ
է` ինչ հրապարակային կոչեր են
հնչեցւում Արցախեան ազատամարտի
հերոսների նկատմամբ, հնչեցւում են
հրապարակային
սպառնալիքներ`
Արցախեան ազատամարտի խորհրդանիշ Պարգեւ Սրբազանի հասցէին: Հնչեցում են սպառնալիքներ
Արցախի նախագահի հասցէին, Արցախեան պատերազմում մարտնչած
հայորդիների հասցէին:
«Եւ այդքանից յետոյ, տեսնում ենք
իշխանութիւնների ակնյայտ անտարբեր, փնթի, առանձին դէպքերում նաեւ
հրահրող կոչեր, բնական է, որ հասարակութեան մէջ լինելու են նաեւ
ընդվզումներ: Եւ այն մարդիկ, ովքեր,
տեսնելով այս անգործութիւնը, գնում են
իրաւունքի ինքնապաշտպանութեան
ճանապարհով: Այս երեւոյթը կարող է
նաեւ շարունակական բնոյթ կրել: Եւ

այս ամենի թիւ մէկ պատասխանատուն գործող իշխանութիւններն են:
Պէտք է ժամանակին կանխւէր այն
այլանդակութիւնը, որը հնչում էր
հրապարակայնօրէն: Իսկ իշխանութիւնը ցուցաբերում էր քար լռութիւն,
անգամ քաղաքական յայտարարութեամբ հանդէս չի գալիս՝ դատապարտելու իրենց արժանապատիւ քաղաքացի համարող, բայց իրականում ոչ
մի արժէքային համակարգ չունեցող
անձանց: Հակառակը, թոյլատրում է,
հիմնաւորում, թէ ժողովրդավարական
ճանապարհով ենք գնում, եւ ամէն մէկն
ինչ ուզենայ, կարող է ասել, արդիւնքում
էլ հրապարակային վիրաւորանքն ու
սպառնալիքը դառնում է առօրեայ երեւոյթ: Իսկ պատասխանն էլ այսպէս է
լինելու:
Կոչ եմ անում իշխանութիւններին,
օր առաջ վերջ տալ այս վիճակին:
Դատապարտել եւ հետեւողական
լինել բոլոր անհանդուրժողական եւ
թշնամութիւն սերմանող վարքագծին,
որն այսօր տիրում է մեր երկրում»,ասաց Արծւիկ Մինասեանը:
Արծւիկ Մինասեանի ասութեամբ`
չի կարող 130 տարեկան քաղաքական
ուժն ինչ-որ տեղ նաեւ հանդուրժի
որեւէ բռնութիւն, անկախ նրանից,
դա ում նկատմամբ է կիրառւում,
եթէ հրապարակային այլանդակութիւնները համարժէք արձագանգ չեն
ստանում: Նա նշեց, որ տեղեկատւութիւն է ստացել այն մասին, որ
մարզային ոստիկանութիւնում նոյնպէս մարդիկ ինքնաբուխ ներկայանում են եւ միջադէպի պատասխանատւութիւնը իրենց վրայ վերցնում:
Եւ որպէս քաղաքական ակցիա, դա
կարող է աւելի լայն տարածում եւ
բացասական հետեւանքներ ունենալ:
«Այսօր առաւօտեան մեր քաղաքացիներն ինքնաբուխ ընդվզեցին
այսպիսի երեւոյթների դէմ: Ժամ առաջ
գործող իշխանութիւնը պէտք է քայլ
իրականացնի, որպէսզի բացասական
դրսեւորումները տարածում չստանան: Մենք, այսօրւայ ինքնաբուխ
ընդվզման տեղեկութիւնը ստանալով,
կոչ ենք անում մեր քաղաքացիներին՝
չխանգարել ոստիկանութեանը յաւելեալ ցուցմունքներով, թողնենք, որ
ոստիկանութիւնը իր գործն անի:
Ակնկալում ենք, որ գործող իշխանութիւնը ժամ առաջ հանդէս կը
գայ լարւածութիւնը լիցքաթափելու
կոնկրետ քայլերով, իսկ հրապարակային
սպառնալիքներ
հնչեցրած, թշնամութիւն սերմանող մարդիկ կենթարկւեն իրաւական պատասխանատւութեան»,- շեշտեց Արծւիկ
Մինասեանը:

Ախալքալաքի պատւաւոր քաղաքացի,
ակադեմիկոս Մելքոնեանին վրացիներն
առաջարկել են վերադառնալ Թուրքիա
եւ դիմել այդ երկրում գործող
դիւանագիտական մարմիններին

«yerkir.am» - Յունիսի 6-ի ուշ երեկոյեան Վրաստանի սահմանային ծառայութեան աշխատակիցները արգելել են Վրաստան մտնել ծնունդով
Ախալքալաքից` ակադեմիկոս, ՀՀ
ԳԱԱ պատմութեան ինստիտուտի
տնօրէն, Ախալքալաքի պատւաոր
քաղաքացի Աշոտ Մելքոնեանին:
Նա թուրքագէտ Աշոտ Սողոմոնեանի խմբի հետ ինքնաթիռով
Երեւանից մեկնել էր Վան, այնտեղից՝
Կիլիկիա եւ յետ վերադառնալիս է եղել
մեքենայով, երբ Կարծախի վրացական անցակէտի աշխատակիցները
երկար սպասեցնելուց յետոյ թղթեր
են ներկայացրել` ստորագրման, այն
մասին, որ Աշոտ Մելքոնեանի մուտքը
Վրաստան արգելւած է: Երկար
բանակցութիւնները չեն տւել իրենց
արդիւնքը, եւ վրացական սահմանային ծառայութեան աշխատակիցները
առաջարկել են Մելքոնեանին` վերադառնալ Թուրքիա, դիմել այդ երկրում գործող դիւանագիտական մարմիններին:
Ակադեմիկոսի բոլոր փաստարկներին եւ դժգոհութիւններին, այն է՝ ինքը Ախալքալաքի պատւաւոր քաղաքացի է, ծնունդով` ախալքալաքցի, ՀՀ
քաղաքացի է, իսկ Թուրքիայում բացակայում են ՀՀ դիւանագիտական
հաստատութիւնները եւ այլն, վրացական կողմը որեւէ կերպ չի արձագանգել եւ անընդհատ կրկնել է
նոյնը:
Աշոտ Մելքոնեանը ստիպւած վերադարձել է սահմանային անցակէտերի թուրքական մաս, որպէսզի մեկնի Թուրքիայի որեւէ քաղաք, այնտեղից՝ Կիեւ, Կիեւից՝ Երեւան:
Սահմանի թուրքական մասից
նա կապ է հաստատել Վրաստանում
ՀՀ դեսպանութեան հետ: Երկար
սպասումներիցեւբանակցութիւններից
յետոյ Վրաստանում ՀՀ դեսպանին
յաջողւել է ստանալ թոյլտւութիւն,
որպէսզի Աշոտ Մելքոնեանը հատի վրացական սահմանը եւ, իր
հայրենի Ախալքալաքով անցնելով,
վերադառնայ ՀՀ:
Առայժմ անյայտ է՝ այս թոյլտւութիւնը մէկանգամեա՞յ է, թէ՞ ոչ: Եւ,
քանի որ այս խնդիրը նոր չի առաջացել, եւ Աշոտ Մելքոնեանն էլ ՀՀ միակ
քաղաքացին չէ, որի մուտքը Վրաստան արգելւում է, ապա դժւար չէ
կռահել, որ պատմաբան-ակադեմիկոսի՝ Վրաստան մուտքի արգելքի խընդիրը եւս դառնում է օրակարգային
հարց:
Յիշեցնենք, որ Աշոտ Մելքոնեանը վերջին շրջանում ջերմ յարաբերութիւններ է հաստատել Վրաստանի
իր գործընկերների հետ, յաճախակի են
դարձել փոխայցերը, բարեկամական
շփումները: Որպէս ապացոյց՝ նշենք

անցեալ սեպտեմբերին Ախալքալաքում կայացած պատմական գիտաժողովը (նախաձեռնել էր տեղի հայկական հասարակական կազմակերպութիւնների խորհուրդը), որտեղ
երկու երկրների պատմաբանները
ոչ միայն հանդէս եկան առաջին
հանրապետութիւններին
նւիրւած
գիտական զեկոյցներով, այլեւ մի քանի
օր բարեկամական սեղանի շուրջը
ստեղծեցին նախադէպը չունեցող
անկեղծութեան եւ բարեկամութեան
մթնոլորտ:
Աւելորդ չեմ համարում նշել, որ
վրացի
պատմաբանները,
որոնց
տարիներով քարոզել են, որ, իբր
Ջաւախքում ապրում է վայրենաբարոյ,
վտանգաւոր, անվստահելի եւ հակապետական հասարակութիւն, ուղղակի շշմած էին՝ տեսնելով բարձր
քաղաքակրթութիւն, բարձր ընդունելութիւն, Վրաստանի ապագայի հանդէպ հաւասարաչափ մտահոգութիւն,
պարզապէս հիանալի միջավայր,
որը կեղտոտ եւ հիւանդագին քարոզչութեան արդիւնքում օտարւել է
հէնց իրենցից՝ վրացիներից:
Վրացի պատմաբանները լաւագոյնս տեսան եւ խորութեամբ ըմբըռնեցին այս ամէնը, աւելին` այս կարեւոր
եւ օդ ու ջրի նման անհրաժեշտ մթնոլորտը ձնագնդի նման նրանք այժմ
տարածում են վրաց հասարակական
եւ մտաւոր շրջանակներում, եւ այս
ամենի երախտաւորներից մէկը հէնց
Աշոտ Մելքոնեանն է:
Վերադառնալով խնդրին՝ յաւելենք, որ վրացական կողմը Աշոտ
Մելքոնեանին յայտնել է, որ պատմաբանը իբր վերջին շրջանում յաճախակի է այցելում Վրաստան կամ
Ախալքալաք: Փաստենք, որ պատմաբանի եղբայրը՝ լրագրող եւ Ախալքալաքի հեռուստաընկերութիւններից
մէկի տնօրէն Կարապետ Մելքոնեանը,
վերջին շրջանում ծանր հիւանդ էր եւ,
ցաւօք, շաբաթներ առաջ վաղաժամ
հեռացաւ կեանքից: Ակադեմիկոս
Աշոտ Մելքոնեանի ծնողների եւ
եղբօր գերեզմաններն Ախալքալաքում
են: Նոյն քաղաքում եւ շրջանում են
ապրում նաեւ նրա հարազատներն
ու մտերիմները, եւ վրացական կողմը
փայլուն գիտի այդ մասին: Հետեւաբար՝ այս պատճառաբանութիւններն
առնւազն տարօրինակ են:
Միւս կողմից՝ եթէ Աշոտ Մելքոնեանի պարագան մի կողմ դնենք,
ապա իրաւական տեսանկիւնից ցանկացած քաղաքացի, օրէնքով սահմանւած ընթացակարգով, կարող է
Վրաստան մտնել եւ դուրս գալ ամէն
օր, եւ վերոնշեալ պատճառաբանութիւնը ոչ միայն տեղին չէ, այլեւ 21-րդ
դարում անգամ ծիծաղելի է:
Մի բան պարզորոշ է՝ Վրաստանի
հետ յարաբերութիւններում առկայ
գոնէ տարրական խնդիրները ոչ միայն
չեն լուծւում, այլեւ գնալով առաջանում
են աւելի նոր, աւելի խայտառակ,
երկու երկրների բարիդրացիական յարաբերութիւնների ծիրում չտեղաւորւող խնդիրներ:
ՎԱՀԷ ՍԱՐԳՍԵԱՆ,
պատմական
գիտութիւնների թեկնածու

Գեղամ Մանուկեան.

«Կարծում եմ`
հայ ժողովրդի կէսը նրան հայրական ապտակ կը հասցնէր»
Ամիսներ շարունակ մեր հանրութեան լայն շրջանակները խօսում
են` մինչեւ ուր կարող է հասնել այս
ատելութեան մթնոլորտը, ինչքան
կարող է անպարկեշտութիւնը, սեփական բառերին տիրութիւն չանելը,
հայհոյանքը յորդել սոցիալական
ցանցերում, ինչը, ցաւօք, նաեւ ուղղորդւում է շատ յաճախ. լրագրողների հետ զրոյցում ասաց ՀՅԴ
անդամ, «Երկիր մեդիա» հեռուստաընկերութեան լրատւական եւ հասարակական-քաղաքական հաղորդումների տնօրէն Գեղամ Մանու-

կեանը` անդրադառնալով իր կողմից ՀԱԿ ակտիւիստ Վարդան
Յարութիւնեանին ծեծի ենթարկելու
պատասխանատւութիւնը
ստանձնելուն:
«Ես 19 տարեկան երիտասարդ
եմ եղել եւ իմ հազարաւոր համակուրսեցիների հետ 1988 թւականին
Աազատութեան
հրապարակում
«Միացում, միացում» եմ վանկարկել,
իմ հազարաւոր ընկերներ Արցախեան մարտի դաշտում են կռւել
եւ նահատակւել, որ այսօր ինչոր` կենսագրութիւն չունեցող ու

մանրախնդիր երիտասարդ իրեն
թոյլ տայ Արցախը նւաստացնել,
Արցախի հոգեւոր առաջնորդ Պարգեւ
Սրբազանի մասին ամենավերջին
թուրքաբարոյ տերմիննե՞րն օգտագործել: Ադրբեջանցիներն են այդ
բառերն օգտագործում, եւ այդ ամբողջը սոցիալական ցանցերում է: Որեւէ
մէկը դէմը չի առնում, խրախուսւում
են, անունները դարձել են ակտիւիստ:
Նման դէպքերից մէկն էլ Հրանտ
Մարգարեանի հետ էր կատարւել: Եւ
այս ամէն ինչը հանդուրժւում է: Չեղաւ մի քաղաքական գնահատական:

Դրա համար ես եմ ծեծի ենթարկել,
որը ծեծ էլ չէ, ապտակ է ուղղակի:
Պէտք է սաստւի սա: Եւ գիտեմ, որ
հիմա շատ երիտասարդներ ներկայացել եւ ասել են, որ` մենք ենք
հեղինակը: Որեւէ ձեւով այլեւս
զսպում չկայ: Սա այն ազդակն է, որ
մարդիկ անդրադառնան, թէ ինչ է
կատարւում»,- ասաց նա:
Մանուկեանի պնդմամբ` մարդու
պատասխանատւութիւնն իր լեզւին տիրութիւնն անելն է: «Այդ հայհոյանքները երիտասարդն ասում է
տարբեր առիթներով, տարիներ շա-

րունակ: Մի օր սրան պէտք է հասցնէր:
Նրա կողմնակիցներին էլ առիթ եմ
ունեցել ասելու` ներողութիւն թող
խնդրի: Այդ տղան շարունակում է
նոյն հայհոյանքները: Կան սահմաններ հայ ժողովրդի մէջ: Այդ տղան
սահմանից այն կողմ էլ է անցել»,- նշեց
նա:
Հարցին` նա ինչ-որ քաղաքական
ուժ ներկայացնո՞ւմ է, Մանուկեանը
պատասխանեց. «ՀԱԿ-ի անդամ է
ներկայանում»:
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Ատրպատականի հայոց թեմի
առաջնորդը այցելեց
Մահլազանի վերանորոգւող Ս. Խաչ
եկեղեցին, Խոյում
Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ - Երեքշաբթի, յունիսի 4-ի կէսօրին,
Ատրպատականի հայոց թեմի
առաջնորդ՝ Տ. Գրիգոր եպս. Չիֆթճեանը մեկնեց Խոյ, ուղղւելու համար նախկին հայաբնակ Մահլազան գիւղը, որտեղ հայ բնակչութեան կողմից յաւերժական յիշատակ իբրեւ կանգուն է մնացել հայոց
Ս. Խաչ եկեղեցին:
Կանոնական աղօթքից յետոյ,
Սրբազան Հայրը տեղեկացաւ եկեղեցու վերանորոգութեան աշխատանքներին, որոնք կատարւում են
Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան Մշակութային ժառանգութեան հիմնարկութեան նիւթական
հովանաւորութեամբ:
Սրբազան Հօր անդրանիկ այցը
նոյն եկեղեցի տեղի էր ունեցել
2013 թ.-ին, նոյն օրը՝ յունիսի 4-ին,
երբ տեսնելով դրա անմխիթար ու
լքեալ վիճալը, նա յոյս էր յայտնել,
որ անպայման մէկ օր հերթը
գալու էր քարաշէն սոյն եկեղեցու
վերանորոգութեան, իբրեւ պատմական յուշարձան խոյեցի ու յատկապէս մահլազանցի հայերի:
18-րդ դարի կառոյցի, քառանկիւն շինութեամբ եկեղեցու աղիւսաշէն գմբէթը քայքայւած լինելով,
փուլ գալու վտանգի տակ էր
գտնւում: Վարպետ որմնադիրը դրա
թուլացած աղիւսների ամբողջ ծակտիկները վերստին լցրել էր, ամրացնելով ընդհանուր կմախքը,
դրան նախապատրաստելով կրել
քրիստոնէութեան
խորհրդանիշ
խաչը:
Եկեղեցու ներքնամասի սպի-

տակացրած պատերի գաջը տեղտեղ թափւած լինելով, ամբողջովին վերանորոգւել էր, պահպանելով գմբէթում գծանկարւած
ճառագայթաձեւ կարմիր գծերը,
որոնք երկու տեղ՝ ե՛ւ գմբէթի
կենտրոնից ե՛ւ խորանի կիսակամարից իջնում են կամարաձեւ:
Կատարւած աշխատանքը սովորական վերանորոգում կարելի
է անւանել, որովհետեւ եկեղեցու
նախկին գաւթի բաժինը թողնւել է
կիսափուլ վիճակում: Այն եռակամար գաւիթը, որը երեւում է հին
լուսանկարներում, պահպանւել է
այնպէս ինչպէս որ է, այսինքն
հիմքերից բարձրացող մէկուկէս
մետրանոց սիւների ձեւով, որոնք
յուշում են կամարակապ հաստարմատ գաւթի անցեալի շքեղութիւնը:
Եկեղեցին ցերեկով իսկ բաւարար լուսաւոր չէ, նեղլիկ եւ բարձրադիր պատուհանների պատճառով: Դրա համար, եւ գիշեր արդէն
եւս այցելուներ ընդունելու հնարա-

ւորութիւն ունենալու նպատակով,
վերանորոգման ընթացքում պատերի եւ սիւների խորշերում էլեկտրական հոսանքով լոյսեր վառելու
հնարաւորութիւն է ստեղծւել:
Եկեղեցու ընդհանուր սպիտակացման ծիրից ներս են մտել նաեւ
բոլոր պատերի վրայ եղած խորշերը, որոնցից շատերը սրբանկարների պահարաններ են պատերի
մէջ: Զոյգ աւանդատներն էլ իրենց
պատերի խորշերով վերանորոգւել եւ սպիտակացւել են: Վերջապէս, դռների եւ պատուհանների
ամբողջացումից, ինչպէս նաեւ
խորանի քար-սեղանի տեղադրումից յետոյ, կարելի է լինելու վերաօծման արարողութիւնը կատարել Սրբազան հօր ձեռամբ:
Յոյս ունենք նաեւ, որ սոյն վերանորոգութիւնից յետոյ աւելի նւազելու են եկեղեցու կողքին գտնւող
հայոց գերեզմանատան քարերի
տակ գանձ փնտրելու պատճառով գործւած աւերները, գանձնախոյզների կողմից:

Համբարձման տօնի
առթիւ ս. եւ անմահ
պատարագ մատուցւեց
Սպահանի հայոց թեմի
եկեղեցիներում

Սպահանի հայոց թեմի Կրօնական խորհրդի նախաձեռնութեամբ
եւ Փերիոյ գաւառի Ղարղուն գիւղի
Ս. Նշան եկեղեցու վարչութեան
կազմակերպութեամբ, հինգշաբթի,
մայիսի 30-ի առաւօտեան, Յիսուս
Քրիստոսի Համբարձման տօնի
առթիւ, ս. եւ անմահ պատարագ
մատուցւեց Ս. Նշան եկեղեցում։
Պատարագը մատուցւեց Տ. Սահակ
քհնյ. Մինասեանի միջոցով։ Շարականների երգեցողութեամբ հանդէս
եկաւ Ս. Ամենափրկիչ վանքի «Կոմիտաս» երգչախումբը։
Արարողութեանը ներկայ էին՝
թեմի Կրօնական խորհրդի, Նոր
Ջուղայի Հայոց Առաքելական եկե-

ղեցեաց եւ Ղարղուն գիւղի Ս. Նշան
եկեղեցու վարչութիւնների ներկայացուցիչներն ու Նոր Ջուղայից,
Շահինշահրից եւ Փերիոյ գաւառից
ժողովուրդ։
Հոգեպարար արարողութեան
աւարտին,
դաշտագնացութեան
աւանդոյթի համաձայն, հաւատացեալները տօնը նշեցին բնութեան
գրկում։
Յատկանշական է, որ Համբարձման տօնի առթիւ ս. եւ անմահ
պատարագ մատուցւեց նաեւ Նոր
Ջուղայի Ս. Ստեփանոս եկեղեցում։
Թղթակից (Նոր Ջուղա)
Լուսանկարները տրամադրեց
ՀԵՆՐԻԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆԸ

ՆՈՐ ՋՈՒՂԱ
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Նախագահ Արմէն Սարգսեանը տիկնոջ
հետ ներկայ է գտնւել Խաչատրեանի
անւան 15-րդ միջազգային մրցոյթի
բացմանը
«armenpress.am» - Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանը
յունիսի 6-ին տիկնոջ՝ Նունէ Սարգըսեանի հետ ներկայ է գտնւել Արամ
Խաչատրեանի անւան 15-րդ միջազգային մրցոյթի բացման գալա համերգին:
Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին տեղեկացրին Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի
հասարակայնութեան հետ կապերի
վարչութիւնից,
մեծ կոմպոզիտորի
անունը կրող միջազգային երաժշտական այս մրցոյթն անց է կացւում
Հանրապետութեան նախագահի տիկնոջ՝ Նունէ Սարգսեանի բարձր հովանու ներքոյ եւ ուղղւած է շնորհալի

երաժիշտների բացայայտմանը: Մրցոյթն
այս տարի անցկացւում է դաշնամուր
մասնագիտութեամբ։
Գալա համերգին մրցոյթի պաշտօ-

նական նւագախմբի՝ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նւագախմբի հետ
համատեղ հանդէս է եկել տաղանդաւոր
դաշնակահար Հայկ Մելիքեանը:

ՀՀ նախագահի նստավայրում
հիւրընկալւել են մենթալ թւաբանութեան
օլիմպիադայի յաղթող երեխաները
«panorama.am» - Երեխաների պաշտպանութեան միջազգային օրւան ընդառաջ՝ մայիսի 31-ին Հանրապետութեան նախագահի նստավայրում հիւրընկալւել են մենթալ թւաբանութեան
միջազգային ու հայաստանեան օլիմպիադայի յաղթող մի խումբ երեխաներ:
ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգըսեանն ընդունել է փոքրիկ հիւրերին,
զրուցել, հետաքրքրւել նրանց նախասիրութիւններով: Երեխաները նախագահին պատմել են օլիմպիադաներում
իրենց յաղթանակների, նախընտրած
մասնագիտութիւնների ու երազանքների մասին:
«Եթէ լաւ մաթեմատիկա գիտէք,
կարող էք լաւ ատամնաբոյժ, ֆիզիկոս,
ծրագրաւորող դառնալ: Ցանկացած բան՝
ընդհուպ մինչեւ լաւ երաժիշտ: Մա-

Ռոզի Արմէնն այցելել է
ապագայ բժիշկներին ու
հայրենքի պաշտպաններին

«armenpress.am» - Երեւանի Մխիթար
Հերացու անւան Պետական բժշկական
համալսարանի ուսանողները, կենտրոնում բուժում ստացող հայրենքի
պաշտպանները ռեկտոր Արմէն Մուրադեանի եւ բժիշկ Արտաւազդ Սահակեանի գլխաւորութեամբ մայիսի
30-ին Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում հիւրընկալ են ֆրանսիահայ ճանաչւած երգչուհի Ռոզի Արմէնին:
Կենտրոնի տնօրէն Հայկուհի Մինասեանի, Արմէն Մուրադեանի եւ ապագայ բժիշկների ուղեկցութեամբ ճանաչւած երգչուհին շրջեց կենտրոնում, ծանօթացաւ տարածաշրջանի համար
բացառիկ վերականգնողական համալիրի, այստեղ իրականացւող աշխատանքների ու զարգացման ծրագրերի
հետ:

Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին տեղեկացրին ԵՊԲՀ-ից, բուհի ռեկտոր Արմէն
Մուրադեանը, ներկայացնելով կենտրոնի հնարաւորութիւնները, նշել է,
որ կենտրոնը գործում է որպէս ամբողջական վերականգնողական համալիր, որտեղ լուծւում են ինչպէս
առողջական, այնպէս էլ զինւորական
հաշմանդամների սոցիալական ինտեգըրման, կրթութեան եւ աշխատանքի
հարցերը: Ֆրանսիահայ սիրւած երգչուհին, շրջապատւած ապագայ բժիշկներով ու հայրենիքի պաշտպաններով,
կիսւել է ստացած տպաւորութիւններով
եւ իր գոհունակութիւնը յայտնել ջերմ
ընդունելութեան համար:
Ռոզի Արմէնը Հայաստան է ժամանել բեմական գործունէութեան 60-ամեակին նւիրւած համերգին հանդէս
գալու նպատակով:

Հայերի հետքերը հերթով
վերացւում են
թեմատիկան անհրաժեշտ է եւ կարեւոր բոլորի համար»,- դիմելով փոքրիկներին՝ ասել է նախագահը:
Հանդիպման աւարտին նախագահ
Արմէն Սարգսեանը երեխաներին նւէր-

ներ է յանձնել՝ համոզմունք յայտնելով,
որ ապագայում եւս երեխաները հպարտանալու շատ առիթներ կը տան՝ յաղթանակներ տօնելով տարբեր միջազգային օլիմպիադաներում:

Բակօ Սահակեանը Նոր Գետաշէն համայնքում
մասնակցել է «Արի Ռեզորթ» հանգստեան
համալիրի բացման արարողութեանը
«tert.am» - Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանը
յունիսի 2-ին Շահումեանի շրջանի Նոր
Գետաշէն համայնքում մասնակցել է
«Արի Ռեզորթ» հանգստեան համալիրի
բացման արարողութեանը:
Նախագահ Սահակեանը Շահումեանի շրջանում հանգստեան ցանցի
զարգացումը համարել է զբօսաշրջութեան
խթանման կարեւոր գործօններից մէկը:
Այդ մասին յայտնել են Արցախի
նախագահի լրատւական ծառայութիւնից:

Պատմութեան լաւագոյն երգը
«panorama.am» - 24/7 Wall Street
պորտալը կազմել է բոլոր ժամանակների լաւագոյն երգերի վարկանշային ցուցակը: «kulturomania.ru»-ի
հաղորդմամբ, այն կազմելիս հաշւի է
առնւել վաճառքի ցուցանիշը, Billboard-ի
վարկանշային աղիւսակներում յայտնւելը,
քաւեր-տարբերակների քանակը, կոմպոզիցիայի
ժողովրդականութիւնը:
Առաջին տեղում է «The Beatles»-ի
հանրայայտ «Yesterday» երգը: Այն
թողարկւել է 1965 թւականին եւ այս
ողջ ընթացքում այն երգել են 655 անգամ: Ստեղծագործութեան հեղինակն է
Փօլ ՄաքՔարթնին:
Երկրորդ տեղում է Սայմոն եւ
Գարֆունկելի դուէտի «Bridge Over
Troubled Water»-ը: Այն ներկայացւել է
1970 թւականին: Երրորդ տեղում է

երգչուհի Ադէլի «Rolling In the Deep»
երգը, որը նա կատարել է 2010 թւականին:
Բոլոր ժամանակների լաւագոյն
երգերի տասնեակում է՝ «Hey Jude» (The
Beatles), «All of Me» (Ջոն Լեջենդ), «Bad
Romance» (Լեդի Գագա), «Bohemian

Rhapsody» (The Queen), «Let It Be» (The
Beatles) եւ «Ain’t No Sunshine» (Բիլ Վիզերս):
24/7 Wall Street պորտալի վարկանշային ցուցակում ընդհանուր 100
երգ է ընդգրկւած:

«yerkir.am» - Մալաթիայի թաղամասերից մէկում (որտեղ անցել է
Հրանտ Դինքի մանկութիւնը) գտնւող
Ս. Երրորդութիւն (Թաշորոն) եկեղեցին
թողնւել է բախտի քմահաճոյքին, այն
բանից յետոյ, երբ 2012 թւականից
սկսւել էր վերականգնողական աշխատանքները, սակայն կիսատ էր մնացել:
Մալաթիայի քաղաքապետարանի,
Ֆոնդերի գլխաւոր վարչութեան եւ
Ազգային գոյքի գլխաւոր վարչութեան կողմից 5 տարի առաջ վերականգնողական աշխատանքներ էր
սկսւել, սակայն անուշադրութեան եւ
չխնամելու պատճառով եկեղեցին ենթարկւում է աւերածութիւնների: Ժողովրդի մէջ որպէս Թաշ Հորան անւանւող եկեղեցու վրայի գրութիւնը
ժամանակի ընթացքում ջնջւել է եւ
պարզ չէ թէ երբ եւ ում կողմից է կառուցւել:

1970-ականներին այս տարածքներում մեծ թւով հայ ընտանիքներ էին
ապրում: Այդ ժամանակ տեղի ունեցած
յարձակումների եւ 1980 թ. ռազմական
յեղաշրջման հետեւանքով, մնացած
վերջին հայերը հարկադրաբար գաղթեցին: Տարիների ընթացքում եկեղեցու գմբէթը փլւել է: 2012 թ. վերականգնողական աշխատանքերի մասին
լուրերը ոգեւորել էին հայերին եւ
տեղի բնակչութեանը: Այն կազմակերպութիւնը, որը զբաղւում էր այդ աշխատանքներով, արդէն սկսել էր
վերականգնումը: Սակայն, ըստ թաղամասի բնակիչների, կազմակերպութեանը գումար չյատկացնելու պատճառով, գործը կիսատ մնաց: Բացի
աւերման վտանգի տակ գտնւելուց,
եկեղեցին ենթարկւում է նաեւ գանձագողերի թալանին,- հաղորդում է
ANF գործակալութիւնը:
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Յովհաննէս Շիրազի
«Անտիպ էջեր»-ը
ԱԼՄԻՆ

Ա գիրք
Գրքի անուն:
Անտիպ էջեր

Հեղինակ:
Յովհաննէս Շիրազ
Կազմողներ:
Սամուէլ Մուրադեան եւ
Վանանդ Շիրազ
Տպագրութեան վայր: Երեւան
Հովանաւորութեամբ:
Գիւմրու քաղաքապետ՝
Սամուէլ Բալասանեանի
Հրատարակչութիւն:
«Հայրապետ»
Էջ: 300, տպաքանակ: 500 օրինակ, թւական: 2018 թ.
Հայ հանճարեղ բանաստեղծ
Յովհաննէս Շիրազի բազմաժանր
անտիպ քերթւածները, որոնք մեծ
հեղինակի ողջութեան ժամանակ
չեն հրատարակւել զանազան
պատճառներով, դրանց մի մասը
տպագրւել է այս առաջին հատորում՝ ըստ թեմաների ու ժանրաձեւերի զետեղւել պայմանական
բաժիններում:
«Յովհաննէս Շիրազի գեղարւեստական աշխարհում միաժամանակ գործել են մի քանի բանաստեղծ,- գրքի առաջաբանում գրում է
ականաւոր գրականագէտ եւ Երեւանի Պետական համալսարանի
վաստակաշատ դասախօս Սամուէլ
Մուրադեանը,- մեծ քնարերգուն,
ամենալայնաշունչ պատմափիլիսոփայական ու արդիական պոէմների
էպիկ հեղինակը եւ հզօրագոյն
հեգնաբանը մեր չափածոյ խօսքարւեստի»:
Մեծն Յովհ. Շիրազը այն եզակի
ու միակ բանաստեղծն էր, որ խորհըրդային ծանր պայմաններում
մտածում ու գրում էր այնպէս,
ինչպէս կարելի է միայն այսօր՝
անկախութեան օրերին:
Նա իր բանաստեղծութիւններով ու իւրայատուկ կեցւածքով
պահանջում էր պատմական արդարութեան վերականգնումը, ցեղասպանութիւնը ճանաչելու եւ
փոխհատուցելու, Արեւմտեան Հայաստանի հողերը ազատագրելու
եւ պայքարում հայոց լեզուն անաղարտ պահելու եւ սպիտակ ջարդը
կասեցնելու ուղղութեամբ:
Եւ հէնց նոյն խորհրդային ծանր
ու դժւարին պայմանները պատճառ
դարձան, որ Շիրազի քերթւածների
այսպիսի պատկառելի քանակ լոյս
աշխարհ չգայ ու մնայ անտիպ:
Իրաւամբ, միագամայն ինչ դիպուկ է
նկարագրել բանաստեղծը այն
օրերի իրավիճակը իր «Հայոց
զանգը» անտիպ քերթւածում.
Մի խամ աքլոր չէր երկնչում,
Ժամանակից շուտ էր կանչում,
Ազգին շուտ էր հանում քնից,
Որ ծով կարօտն առնի Վանից…
Վերի յարկերն իրար անցան,
Թէ՝ ի՜նչ Մասիս, ի՜նչ է ուզում,
Ձայն է տալիս եւ երազում,
Կտրում մեծաց անուշ քունը,
Շատ է ըմբոստ, քանդէ՛ք տունը:
Արթնացնող ժամացոյց է իմ հոգին,
Պիտի գոռամ, որ դեղ դառնամ
հայ վէրքին:
Բայց շուտ կանչող աքլորին են
շուտ մորթում,
Է թող մորթեն, չեմ լռելու էլ երբեք.
Քանի մնայ Արարատս
մութ բանտում,
Կը մռնչամ՝ թէկուզ իրաւ ինձ
մորթէք…

Յովհաննէս Շիրազի անտիպ
բանաստեղծութիւնների այս ժողովածուն բաժանւած է հինգ ենթագլուխների, դրանք են՝ քնարական, խոհափիլիսոփայական,
հայրենական, քառեակներ ու այլազանք, որոնց թեմաներով գրւած
մարգարտեայ քերթւածներում փայլատակում են շիրազեան շքեղանքն
ու հանճարեղութիւնը:
Անհուն նւիրւածութեամբ անգընահատելի գործ են կատարել
գրքի կազմողներ՝ Երեւանի Պետական համալսարանի գրականութեան ամբիոնի վարիչ ու դասախօս- դոկտոր պրոֆեսոր՝ Սամուէլ
Մուրադեանն ու Շիրազի որդին՝
Վանանդ Շիրազը, որոնց յայտնում
ենք մեր երախտագիտութիւնը եւ
անհամբեր սպասում Բ հատորին:
Դեռ իր ողջութեան օրօք լեգենդացած Մեծն Յովհաննէս Շիրազը յաւերժական է, նրա հայաշունչ, հայաստանահամ, համամարդկային ու տիեզերածաւալ
բանաստեղծութիւնները լուսասփիւռ
փարոս են սերունդների ուղին
արեւելու եւ նրանց առաջնորդելու
դէպի վսեմագոյն ափեր:
Միասնաբար ընթերցելով վայելենք շիրազեան անտիպներից մի
փունջ.
***
Երազիս մէջ տեսայ մեծ
Նարեկացուն,
Բազմել էր բարձր Մասիսի վրայ,Ողջ պոէտներս Մասիսի ցածում
Կուզէինք հասնել գահերը նրա,Մագլցում էինք եւ նորից ընկնում,
Եւ ահա սուրբը ձեռքը վար կախեց,Իմ ձեռքից բռնեց, հանեց
Մասիսին,Նստայ աջ կողքը,- ցածում
ծիծաղեց
Հայոց Պառնասը՝ ցասումն
երեսին,
Սակայն նրանց էլ ցածում
չթողեց՝
Տեղ տւեց Փոքր Մասիսի վրայ,Զարթնեցի տեսայ ոտքին եմ նրա…
***
Տաղտկում է իմ սիրտը
ժամանակին համընթաց,
Ես սիրում եմ խոյացող
վագրաթռիչքն ահարկու,
Հրի նման վերընթաց միշտ
արծւենին թեւաբաց,
Ժամանակը սրընթաց՝
երամներով իմ ոգու:
Օրերի հուրն հրաթեւ, տարիները
նժոյգւող,
Վայրկեանները, որ իրար
մանուկների պէս հրում,
Առաջ են միշտ սլանում՝
երազներով ինձ գգւող,
Այրւելով հրերում, մոխրանալով
ջրերում:
Մրրիկի մէջ թող սուզւի
նաւաբեկումն իմ կեանքի,
Մրրիկի մէջ ես՝ մրրիկ ու զոհերի
կողքին՝ զոհ,
Կուզէի միշտ փոթորկել, զոհւել
ի սէր թռիչքի,
Անդորրի մէջ ցող մեռնի
ճահճախոտը ճահճագոյ…
Ծովում պիտի ես կորչեմ,
մրրկալից, խօլ ծովում,
Փոթորիկն է իմ հոգին, ոչ թէ լուռ
կուրծքն աղջկայ,
Ամպամրրիկ, կայծակող
հեռուներն են ինձ թովում,
Աշխարհաթունդ, երկնաթինդ
մրրիկում ինձ մահ չկայ:

Տաղտկում է իմ ոգին ժամանակից
կրիա,
Ես նժոյգն եմ սանձաթող
ջրվէժների գահավէժ,
Վայրկեան լինի թող կեանքս, բայց
կայծակի պէս սուրայ,
Թռիչքի մէջ թող կորչի կեանքիս
կեանքն էլ մահամերժ…

ԱՀԵՂ ԴԱՏԱՍՏԱՆԸ

Եօթը շներ ունեմ (աւա՜ղ, մեր
հին տներին…)
Ամէն մի օր ես ծեծում եմ իմ այդ
շներին,
Մի շանս անունն ալփասլան է,
մէկինը՝ ջեմալ,
Մի շանս անունը համիդ է,
մէկինը՝ քեմալ,
Մի շանս անունը թալէաթ է,
մէկինը՝ էնւեր,
Մի շանս անունն աթաթուրք է,
մէկինը՝ շովեր,
Մի շանս անունը սուլթան է,
միւսինը՝ ցար,
Միշտ ծեծում եմ իմ շներին,
խղճով իմ արդար,
Երբ ծեծելը մոռանում եմ՝ իմ
սիրտն է ցաւում,
Երբ ծեծում եմ, թւում է, թէ
մեղքերն են քաւում,
Երբ ծեծում եմ քացով, քարով,
երբ ոռնում են խեղճ՝
Նոր է խիղճս հանգստանում,
ժպտում սրտիս մէջ,
Հաց եմ տալիս, որ չսատկեն, որ
ծեծեմ անդուլ,
…………
Քանզի նրանք էին երէկ մեր
տունը քանդում,
Ծով արտիցս հազիւ թողին մի
բուռն արնաքամ՝
Հազար ու մի շուն կայ այսպէս՝
ո՞ր մէկին հաց տամ…
1964 թ.
Երեւան, ձմեռ

ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ

Աշուն է, աշուն, ոսկի եղանակ,
Այգում հեռաւոր՝ էլ չկայ նարինջ…
Բայց որքան լիքն են՝
երկնքի պէս ջինջ
Մրգի աստղերով մառաններն
անտակ:
Սիրտս շիկնել է աշնան
համբոյրով,
Կարծես իմ սիրած աղջիկն էր
չքնաղ,
Որ խաղող բերեց ինձ
ցողաշաղախ
Եւ բախտս բուրեց մեխակի
բոյրով…
Աշուն է, աշուն, աշուն
ոսկեվարս,
Բնութիւնն է իր հարսանիքն
անում,Ես՝ մի գինեմոլ, քեզ եմ որոնում,
Դու՝ հարսանիքիս գինով
լիքը թաս:
Աշուն է, աշուն, ոսկի եղանակ,
Ամպերը իրենց զարդերն են
լալիս,
Թող լան, իմ սրտին աշուն
չի գալիս,Հազար մի գարուն ունեմ
կրծքիս տակ…
***
Երազիս թեւով արծիւ դարձայ ես,
Իսկոյն սլացայ գիրկը երկնքի,
Եւ ճախրում էի, ճախրում
խենթի պէս՝
Խռովաց դարից իմ հայրենիքի:
Յանկարծ հայրենի հողս յիշեցի,
Եւ բեկւեց սիրտս՝ կարօտիս հլու,
Երկնքում թեւերս իսկոյն
պոկեցի՝
Ընկայ Մասիսի կրծքին՝
մեռնելու…

ՇԻՐԱԶԱԿԱՆ

Մինչ կուզէին կողպել բերանն իմ
խօսուն,
Վերջ բերելով մասիսատենչ իմ
յոյսին,
Ես իմ վերջին օրը տեսայ երազում՝
Մասիս ելայ՝ հայոց դրօշն իմ
ուսին:
Եւ զարկեցի Մեծ Մասիսի
գագաթին
Դրօշն հայոց՝ բամբ-որոտան իմ
երգով,
Եւ ծովացաւ ողջ իմ հայ ազգն իմ
չորս դին՝
Ցնծութիւնից սիրտս պայթեց՝ հին
վէրքով…
Եւ հուր սիրտս ձիւնի փոխւեց
Մասիսին,
Ոգիս հայոց դրօշի մէջ
փողփողաց,Մի՞թէ չարժէ մեռնել այս մեծ
երազին,
Փառք մեռնողին, վայըս անհոգ
ապրողաց:

ԱՀԱԶԱՆԳ

(Ապստամբութիւն պոէտի հոգում)
Առաջ այն եղիր, մինչ մայրդ է
ծնել,
Յետոյ եղիր այն՝ ինչ կուզես
լինել:
Ո՞վ կասի, թէ ողջ ազգերը՝
արծաթ,
Թէ բոլորն արծաթ, Հայ ազգը
ոսկի,
Թէկուզ ոչ մէկը չունի Արարատ՝
Մասիսի վշտի հետ՝ Մասիսն էլ
խօսքի:
Սակայն թէ պիտի ողջն
յեղափոխւի,
Ու ծաղկի՝ գնով իմ ազգի
մահւան,
Թող ողջ աշխարհը կենդանի
թաղւի՝
Ահեղատեսիլ կռւով իր վաղւան:
Թէ ողջ ազգերը կը բախտաւորւեն
Իմ մեծ, բայց մի բուռ ազգի
ջնջումով՝
Թող ողջ ազգերի աչքերն էլ
հանւեն,
Կործանւեն արեւ ու երկինքը մով:
Թող ամենատես Աստւածն էլ
մեռնի,

Որ դեռ թողնում է յաղթէ
սատանան,
Թող մեռնի, քանի հայոց Եղեռնի
Մեղքերն անպատիժ թրեր
կը մնան:
Թէ պիտի զոհւի իմ սուրբ ազգն
անհետ,
Որ երջանկանան ազգերը բոլոր՝
Թող փոշիանայ հողագունդն
յաւէտ,
Չքւի մարդկութիւնն այս
խելացնոր:
Եւ ով ուզում է պոկել հայ լեզուն՝
Թող իր սեւ լեզուն պոկւի
արմատից,
Ով Հայոց մահն է գաղտնի
երազում՝
Թող անհետ չքւի իմ Արարատից…
Թող հիւլէանայ տիեզերքն էլ ողջ՝
Թէ կուզէ, որ իմ ազգն հիւլէանայ,Եւ թող չմնայ կեանքի մէջ բողբոջ՝
Թէ իմ ազգն յաւերժ չպիտի մնայ…

ՄԱՅՐԵՆԻՆ

Մօրից էլ սուրբ բան չկայ…
Յովհ. Շիրազ
Կայ՝ լեզուն է մայրենի…
Մօրս պատասխանը

Քեզ երգելով, մայր իմ, կուզեմ
Խնկել միակ մայրենիս,
Որ ամենից սուրբն է վսեմ,
Ինչպէս գերւած հայրենիս…
Քեզ պաշտելով՝ ես պաշտում եմ
Հայոց լեզուն՝ քեզ նորէն,
Աւարայրի գոռ դաշտում եմ,
Երբ խօսում եմ հայերէն:
Երբ հայերէն երգ եմ ծնում՝
Կամրջւում եմ Արազին,
Մասիսին եմ թագս դնում՝
Արքայանում Մասիսին:
Լուսնին լինես, թէ ովկիանում՝
Մաշտոցով եմ ես անպարտ,
Հայոց երգով՝ մի վայրկեանում՝
Բարձրանում եմ Արարատ:
Քանի իմ հայ լեզւով խօսեմ՝
Թէկուզ հասնեմ Մուսասիր՝
Ամենասուրբ հայը ես եմ,
Ամենամարդն անբասիր:
Ով չի խօսում հայոց լեզւով՝
Վասակն է նա նորանենգ,
Ներս կը բերի օտար մի ծով,
Որ ազգովի խեղդւենք…
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ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 109 (23306)
Աշխարհի...

Կիպրոսի...
(Շար. 1-ին էջից)

լաւագոյն փորձը եւ գիտելիքները եւ
առաջիկայ ամիսների ընթացքում վերոնշեալ ոլորտներում համագործակցութեան
համար յստակ առաջարկներ ներկայացնել, որոնք պէտք է քննարկւեն երկրորդ
եռակողմ
հանդիպմանը:
Աւելին, նախարարները համաձայնեցին առաւել ընդլայնել իրենց համագործակցութիւնը միջազգային հարթակներում
եւ ընդգծեցին աշխարհի՝ որոշումների
կայացման կենտրոններում Սփիւռքի հիմնախնդիրների շուրջ գործողութիւնների
համակարգման
կարեւորութիւնը։
Նախարարները մտքեր փոխանակեցին
Կիպրոսի հիմնախնդրի եւ Թուրքիայի
կողմից Կիպրոսի Հանրապետութեան բացառիկ տնտեսական գօտու խախտումների, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան եւ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահութեան
հովանու
ներքոյ
լարւածութեան նւազեցմանն ուղղւած ջանքերի եւ Պրեսպայի համաձայնագրի կիրարկման շուրջ: Նրանք նաեւ քննարկեցին
միջազգային օրակարգի հարցեր եւ փոխադարձ հետաքրքրութիւն ներկայացնող
խնդիրներ։
Աւելին, նրանք քննարկեցին Եւրոմիութեան եւ Հայաստանի Հանրապետութեան
միջեւ յարաբերութիւնները։ Կիպրոսը եւ
Յունաստանն իրենց աջակցութիւնը յայտնեցին այս յարաբերութիւնների ամրապնդմանը՝ Արեւելեան գործընկերութեան, ինչպէս նաեւ մի կողմից Եւրոմիութեան եւ
Եւրոպական ատոմային էներգիայի համայնքի եւ նրա անդամների եւ միւս կողմից Հայաստանի Հանրապետութեան միջեւ
Համապարփակ եւ ընդլայնւած գործընկերութեան համաձայնագրի շրջանակներում,
որը ստորագրւել է 2017 թ․ նոյեմբերի 24-ին,
եւ որի ժամանակաւոր կիրարկումը մեկնարկել է 2018 թ․ յունիսի 1-ից։ Այս առնչութեամբ նախարարներն կարեւորեցին
բոլոր կողմերի կողմից Համաձայնագրի
արագ վաւերացումը, ինչը հնարաւոր կը
դարձնի վերջնիս՝ ամբողջական ուժի մէջ
մտնելը։
Նախարարները համաձայնեցին, որ
երկրների եւ/կամ կառավարութիւնների
ղեկավարների մակարդակով առաջին գագաթաժողովը կը հիւրընկալի Հայաստանը
2020 թ. յունւարին:

«Կոչ ենք անում...
(Շար. 1-ին էջից)

դիւանագիտական առաքելութիւնների ներկայացուցիչներին, որոնք աչքի են ընկել
սոցցանցերում գրառումներով, եւ խորհուրդ
տւել կենտրոնանալ սեփական
պատմութեան ուսումնասիրութեան վրայ:

Թուրքիայի...
(Շար. 1-ին էջից)

Յաւելենք,
Ադրբեջանը
«Անխախտ
մասշտաբ

որ այս օրերին Թուրքիան եւ
համատեղ անցկացնում են
եղբայրութիւն-2019» լայնազօրավարժութիւնները:

(Շար. 1-ին էջից)

«Մտքերի գագաթաժողով»-ն ամէն տարի
մէկ յարկի տակ է հաւաքւում 200-300 մարդկանց աշխարհի տարբեր հատւածներից։
Աշխարհի լաւագոյն մտածողները հաւաքւում են՝ սկսելու մտածել մոլորակի կարեւոր հարցերի շուրջ։ Եթէ նայէք այս լուսանկարի վրայ առկայ Հայաստանի «Մտքերի գագաթաժողով»-ի լոգոյին, կը տեսնէք
Արարատ սարը,- ասել է նախագահ Սարգսեանը։- Երբ ես մտածում եմ «Մտքերի գագաթաժողովի» մասին եւ նայում Արարատի այս
նկարին, այն ինձ մտովի տանում է փիլիսոփայական մի քննարկման։ Արարատ սարը
Հայաստանի խորհրդանիշն է։ Սակայն այն
նաեւ բիբլիական սար է։ Համաձայն լեգենդի, հազարաւոր տարիներ առաջ, երբ մարդկութիւնը սկսեց աւելի նախանձ լինել,
չգնալ երկխօսութեան ու չյարգել մարդկանց
գաղափարները, գերակշռող դարձան վիճաբանութիւններն ու բամբասանքները, երբ
մարդիկ սկսեցին կորցնել իրենց հաւատն
ու Աստծուն, Աստւած որոշեց փոխել վիճակը եւ արարեց ջրհեղեղ։ Այնուհետեւ
Աստւած մտածեց Նոյի մասին եւ վստահեց
նրան՝ գտնելու վստահելի մարդկանց ու
կենդանատեսակների, բարձրացնել նրանց
Նոյի տապանն ու նոր սկիզբ դնել։ Երբ ես
անձամբ նայում եմ նոր աշխարհին, ես
ջրհեղեղի նշաններ տեսնում եմ շատ տեղերում։ Ես տեսնում եմ ջրհեղեղի նշանները մեր
վարքագծում, թէ ինչպէս ենք մենք վարւում,
ինչ ենք անում բնութեանը՝ կապւած կլիմայական փոփոխութիւնների հետ։ Այս ամէնը
յիշեցնում է, որ մենք ինչ-որ բան սխալ ենք
անում։ Մենք սխալ ենք վերաբերւում բնութեանը։
Երբ նայում ենք համաշխարհային աշխարհա-քաղաքականութեանը, մի բան յըստակ է՝ աշխարհում հսկայական անորոշութիւններ կան։ Անորոշութիւններ կան՝ Եւրոպայի ապագայի հետ՝ կապւած «Բրեքսիթ»-ի
հետ, ԱՄՆ-ում՝ առաջիկայ ընտրութիւնների
հետ , Մերձաւոր Արեւելքում եւ շատ այլ
վայրերում։ Աշխարհն այսօր լի է նոր կամ
հնուց վերադարձող գաղափարներով։ Մեծ
քանակութեամբ պոպուլիզմ, ֆէյք լուրեր,
թիւրըմբռնում։ Ի վերջոյ, ի՞նչ է լինելու աշխարհի հետ։ Մենք կորցնում ենք աւելի ու
աւելի շատ վստահութիւն, կորցնում ենք
երկխօսելու կարողութիւնը։ Այս տեսանկիւնից
«Մտքերի գագաթաժողով»-ն ասես փոքր
տապան լինի։ Այսօր սա Նոյի տապանը չէ,
հայկական տապան է, որտեղ մարդիկ գալիս են քննարկելու, թէ ինչպէս ենք փրկելու
մոլորակը։ Եւ սա շատ կարեւոր է։ Ես շատ
ուրախ եմ՝ ունենալու մոլորակի ապագայի
մասին այս փոքր տապանն այստեղ՝ Հայաստանում։
Ի՞նչ է այն տալու Հայաստանին։ Կարծում
եմ՝ շատ կարեւոր է սկսել լսել, թէ ինչ է ասում
աշխարհը։ Սկսել «Մտքերի գագաթաժողով»-ին տալ հիմնական հարցը՝ ի՞նչ է կատարւում այս աշխարհում, ի՞նչ անել եւ
ինչպէ՞ս անել։ Սրանք գլոբալ հարցեր են,
սակայն դրանք առնչւում են նաեւ Հայաստանին։ Ո՞ւր ենք մենք շարժւում՝ որպէս
Հայաստանի Հանրապետութիւն, որպէս ժողովուրդ եւ ի՞նչ ու ինչպէ՞ս պէտք է անենք։
Մեզ համար իմանալը, թէ ուր է շարժւում
աշխարհը, որտեղ է աշխարհը լինելու 20-30
տարի անց, շատ կարեւոր է՝ ունենալու մեր
ծրագիրն ու գծելու մեր ուղին, իմանալու ինչ
ու ինչպէս անել։ Սա կարեւոր է Հայաստանի
համար։ Կարեւոր է, նաեւ, քանի որ «Մտքե-

«Իրանի...

(Շար. 1-ին էջից)

կարողականութիւն ստեղծելով, զինւորական
ճնշումները պէտք է վերածենք կանխարգելման
հսկայ միջոցի»:
Մոհսէն Ռեզային անդրադառնալով Իրանի դէմ ԱՄՆ-ի տնտեսական ճնշումներին
յայտարարել է. «40 տարի է ինչ մեր դէմ
պատժամիջոց է իրականանում, թէեւ այսօր
ամենախիստ պատժամիջոցներն են գործում,
սակայն իրանական 1391 թւականին եւս ծանր
պատժամիջոցի ենթարկւեցինք: Անհրաժեշտ
են այնպիսի քայլեր, որպէսզի ներկայի պատժամիջոցները, դառնան ամենավերջինը եւ այդ

րի գագաթաժողովի» եւ մի շարք այլ գագաթաժողովների շնորհիւ աշխարհն աւելի
շատ բան կիմանայ մեր մասին, իսկ մենք էլ՝
աւելի շատ բան աշխարհի մասին։ Ուստի, եւս
մէկ անգամ շնորհակալութիւն, Թիերի, այս
հնարաւորութեան համար՝ բերելու «Մտքերի
գագաթաժողով»-ը Հայաստան։ Ուզում եմ ասել
մեր հիւրերին, որ այս տարի մենք ունենալու
ենք երկու կամ երեք այլ մեծ իրադարձութիւն
մեր երկրում։ Հայաստանը հիւրընկալելու է
տեղեկատւական տեխնոլոգիաների ոլորտի
մեծ մասնագէտների եւ այլն»։
Հայաստանի նախագահը յոյս է յայտնել,
որ Հայաստանի «Մտքերի գագաթաժողով»-ը
ամենամեայ եւ մշտական կը դառնայ։
Նախագահի ելոյթին յաջորդել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի խօսքը։ Նա եւս ողջունել է առաջին անգամ «Մտքերի գագաթաժողով»-ի անցկացումը Հայաստանում։
Նա համոզմունք է յայտնել, որ 21-րդ
դարը նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան
դարն է: «Սա նաեւ Հայաստանի քաղաքացու
դարն է, հայ ժողովրդի դարն է, որովհետեւ
մենք հաւատում ենք, որ սա մի դար է, որտեղ
տեղի է ունենալու հայ ժողովրդի իսկապէս
փառաւոր վերածնունդ: Երբ ծովի դար էր, մենք
ծով չունէինք, երբ նաւթի դար էր, մենք նաւթ
չունէինք, երբ բախտի դար էր, մենք բախտ
չունէինք, երբ ուժի դար էր, մենք ուժ չունէինք,
եւ ահա եկել է մտքի դարը եւ որեւէ կասկած
չկայ, որ մենք ունենք միտք եւ, ըստ այդմ, մեր
հիմնական անելիքը բնորոշւած է, մենք պէտք է
զբաղւենք մեր մտքի զարգացմամբ, մենք
պէտք է պայմաններ ստեղծենք, որպէսզի
միտքը զարգանայ, միտքը ինքնադրսեւորւելու,
իրացւելու, ինքն իրեն վերարտադրելու հնարաւորութիւն ունենայ»,- ընդգծել է Հայաստանի վարչապետը։
Միջոցառման կազմակերպիչ «The Monthly
Barometer»-ի հիմնադիր Թիերի Մալըրէն
նշել է, որ ուրախ է առաջին անգամ Դիլիջանում կազմակերպել «Մտքերի գագաթաժողովը»։ «Մենք հաւատացած ենք, որ գագաթաժողովի երեք օրերի ընթացքում տեղի
ունենալիք շփումները կը նպաստեն միմեանց
աւելի լաւ ճանաչելուն, եւ նոր, այդ թւում եւ
ներդրումային գաղափարների առաջացմանը, ինչը անհրաժեշտ է նաեւ Հայաստանին», –
նշել է Մալըրէն։ Նա ընդգծել է, որ «Մտքերի
գագաթաժողով»-ի կազմակերպման հիմքում
մշտապէս բոլոր մասնակիցների առաջ ունեն
հետեւեալ պարտաւորութիւնը. նրանք պէտք է
հեռանան գագաթաժողովից՝ ունենալով առնւազն նոր գաղափար, նոր ընկեր եւ նոր նախագիծ:
Հայաստանեան գագաթաժողովի երկու
օրերի ընթացքում Կենտրոնական բանկի
Դիլիջանի ուսումնա-հետազօտական կենտրոնում տեղի կունենան տարբեր թեմատիկ
քննարկումներ, որոնց ընթացքում իրենց
գործունէութեան ոլորտում յաջողութիւնների
հասած եւ կարեւոր դերակատարում ունեցող մասնակիցները կանդրադառնան աշխարհաքաղաքական
զարգացումներին:
Նրանք կը ներկայացնեն իրենց փորձառութիւնը, գիտելիքներն ու գաղափարները,
ինչպէս նաեւ կը ծանօթանան Հայաստանում
ներդրումային
հնարաւորութիւններին:
«Մտքերի գագաթաժողով»-ի պատմութեան մէջ առաջին անգամ այն անցկացւում է ֆրանսիական Շամոնիի սահմաններից դուրս, եւ Հայաստանն առաջինն է հիւրընկալում այս հեղինակաւոր միջազգային
միջոցառումը:
նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է
յեղափոխական եւ ակտիւ դիմադրութիւն,
որպէսզի ԱՄՆ-ն ընդհանրապէս մօռանայ մեր
դէմ պատժամիջոցներ իրագործելու մասին»:
Զրոյցի ընթացքում Մոհսէն Ռեզային
ընդգծել է, որ Իրանը վերածւում է տարածաշրջանային ուժի, որը անընդունելի է ԱՄՆ-ի
համար: Մոհսէն Ռեզային ընդգծել է անդրադառնալով Իրանի ժողովրդի դէմ բանեցւող
տնտեսական ճնշումներին յայտարարել է.
«Պէտք է ամերիկացիներին փաստենք, որ
հասարակութեան բոլոր խաւերը եւ կառավարութիւնը միատարր եւ միասնական են եւ
երկբեւեռութիւն չի ստեղծւելու»:

«ԱՄՆ-ն...
(Շար. 1-ին էջից)

Բիժան Նամդար Զանգանէն Իրանի
Իսլ. խորհրդարանի մամլոյ ծառայութեանը
տւած հարցազրոյցի ընթացքում նշել է նաեւ,
որ ներկայ պայմաններում դէպի Իրանի
նաւահանգիստներ ուղեւորւած նաւերին
այլեւս այլ երկրների նաւահանգիստները
ընդունել չեն կարող, քանի որ ենթակայ են
լինելու ԱՄՆ-ի կողմից սահմանւած պատժամիջոցներին: «Սա խօսում է այն մասին,
որ ԱՄՆ-ն բաւական լուրջ է տրամադրւած
Իրանը մեկուսացնելու հարցում եւ բծախնդիր
կերպով հետեւում է բոլոր անցուդարձերին: ԱՄՆ-ն որդեգրել է պատժամիջոցների
ամենամտածւած ձեւերին, որով փորձում
է Իրանի եկամուտների շնչափողը սեղմել,
բայց մենք շարունակում ենք նոր ելքեր
գտնելով ապահովել արտաքին աշխարհի
հետ մեր տնտեսական կապերը: Իսկ սա
պատերազմ է, որում մենք չենք պատրաստւում նահանջել»,-նշել է նախարարը: Սա այն
դէպքում, երբ Իրանի արտահանած նաւթի
ծաւալները 2 միլիոն 700 հազար բարելից
նւազել է մէկ միլիոն բարելի, - գրում է «Բի.
Բի. Սի.»-ն:
Զանգանէն նշել է նաեւ, որ անցեալում
պատժամիջոցների օղակից դուրս էր մնում
Իրանի գազի խտուցքի (կոնդենսատներ)
արտադրութիւնը, որը գնելու համար արտօնւած էին մի շարք երկրներ, այդ թւում
Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ճապոնիան, Հարաւային Կորէան, Գերմանիան, Իտալիան,
եւ մի շարք ասիական ու աֆրիկեան երկրներ (շուրջ 20 երկիր): Նա անդրադառնալով
պատժամիջոցների նոր փուլին յաւելել է,
որ արդէն արգելքի օղակը սեղմւել եւ հասել է նաեւ արտօնւած այդ երկրների
ցուցակին եւս, ինչի պատճառով Իրանը
կորցնելու է իր եկամուտների զգալի մասը:

Հայաստանի...
(Շար. 2-րդ էջից)

համապատասխանում է երկու երկրների
միջեւ յարաբերութիւնների մակարդակին
եւ ոգուն, ինչը նոր շնչառութիւն է ստացել նախ 2017 թ. Սանկտ Պետերբուրգում,
այնուհետ արդէն Թեհրանում ՀՀ եւ ԻԻՀ
գլխաւոր դատախազների հանդիպումների,
համագործակցութեան վերոնշեալ ծրագրի
ստորագրման, դրանով նախատեսւած միջոցառումների մեկնարկի արդիւնքում:
Արմէն Յարութիւնեանը համոզմունք է
յայտնել, որ սկսւած ծրագրային միջոցառումների իրականացումը նպաստելու է
ինչպէս յանձնման եւ քրէական գործերով
իրաւական փոխօգնութեան, այնպէս էլ
անդրազգային յանցաւորութեան եւ, յատկապէս, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառութեան, ահաբեկչութեան դէմ պայքարի ոլորտներում երկու երկրների ներուժի համատեղմանն ու արդիւնաւէտ օգտագործմանը:

