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Անգլիայի կալանաւորւած
լցանաւի շուրջ զարգացող
իրադարձութիւնները
Անցեալ 24 ժամւայ ընթացքում Անգլիայի կառավարութիւնը երկու անգամ
արտահերթ նիստ է գումարել կապւած Պարսից ծոցում այդ երկրի նաւթային
լցանաւի կալանաւորման հարցի հետ: Նիստերի ընթացքում շեշտւել է Անգլիայի
ցանկութիւնը Իրանի հետ լարւածութիւնները մեղմացնելու համար:

ԻՌՆԱ-ի համաձայն, Անգլիայի
արտգործնախարար Ջերեմի Հանթը իր «twitter»-եան գրառման
ընթացքում նշել է, որ լցանաւը
դադարեցւել է Օման ծովում, որը
հակասում է նաւարկութեան միջազգային օրէնքներին: Նա ընդգծել է,
որ Հորմոզ նեղուցում միջազգային
նաւարկութեան անվտանգութիւնը
պահպանելու ձեւաչափի շուրջ
խորհրդակցութիւններ են կատարւել
եւ երկուշաբթի օրը այդ մասին
անդրադառնալու է այդ երկրի
խորհրդարանում:
Նաւի կալանաւորման հարցով Ջերեմի Հանթը, Իրանի արտգործնախարարի հետ հեռախօսազրոյցի ընթացքում, կատարւածի
համար դժգոհանք յայտնելով, դիմել է Թեհրանին, որպէսզի քայլեր
կիրառի լարւածութիւնը մեղմելու
նպատակով:
Միաժամանակ դոկտ. Զարիֆը
հաւաստել է. «Երբ կալանաւորւեց
(Շար. 8-րդ էջում)
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Իրանը շեշտել է՝

Անգլիայի կողմից
ծովագնացութեան
միջազգային
օրէնքների յարգման
անհրաժեշտութիւնը

ԻՌՆԱ-ի համաձայն, Լոնդոնում Իրանի դեսպանատան ժամանակաւոր հաւատարմատարը
շաբաթ օրը Լոնդոնում Անգլիայի
արտգործնախարարութեան պաշտօնատարների հետ հանդիպման ընթացքում շեշտել է Անգլիայի կողմից ծովագնացութեան միջազգային օրէնքների յարգման
անհրաժեշտութիւնը:
(Շար. 8-րդ էջում)

Կարակասում մեկնարկել է Չմիաւորւած երկրների շարժման
ԱԳ նախարարների խորհրդաժողովը
Լրատւական ցանց - Վենեզուէլլայի մայրաքաղաք Կարակասում
մեկնարկել է Չմիաւորւած երկրների
շարժման ԱԳ նախարարների խորհրդաժողովը,- հաղորդում է ԻՌՆԱ-ն:
Խորհրդաժողովի բացման արարողութեանը ելոյթով հանդէս է եկել

Վենեզուէլլայի ԱԳ նախարար Խորխէ
Արիզան, որը նշել է, որ աւելի քան
100 երկրի միաւորող այս շարժման
գլխաւոր մարտահրաւէրներից մէկը,
փոխադարձ յարգանքի եւ երկրների
ինքնիշխանութեան
սկզբունքների
վրայ հիմնւած, միջազգային խա-

ղաղութեան ամրապնդումն է:
Նա խիստ քննադատել է նախագահ Թրամփի եւ ԱՄՆ այլ պաշտօնեաների՝ Վենեզուէլլայում եւ
մի շարք այլ երկրներում, իշխանափոխութիւն իրականացնելու անօրինական փորձերը:

Զարիֆը հանդիպել է Վենեզուէլլայի նախագահին
Իրանի
արտգործնախարար
դոկտ. Մոհամմադ Ջաւադ Զարիֆը
հանդիպում է ունեցել Վենեզուէլլայի հանր. նախագահի հետ:
ԻՌՆԱ-ի հաւաստմամբ, հանդիպումը կայացել է երէկ երեկոյեան
Վենեզուէլլայում, որի ընթացքում
դոկտ. Զարիֆը Նիկոլաս Մադորոյի հետ բանակցել է երկկողմ յա-

րաբերութիւնների եւ կողմերին հետաքրքրող զանազան հարցերի մասին:
Իրանի արտգործնախարարը Նիւ
Եօրքում ՄԱԿ-ի ժողովին մասնակցելուց յետոյ, թողել է Նիւ Եօրքը եւ
մեկնել Վենեզուէլլա, մասնակցելու
Չիմաւորւած երկրների շարժման ԱԳ
նախարարերի
խորհրդաժողովին:

Նիստի ընթացքում Իրանի արտգործնախարարը հանդէս է եկել ելոյթով:
Վենեզուէլլայից յետոյ Զարիֆը մեկնելու է Նիկարագուա, եւ Բոլիւիա,
այդ երկրների պետական պաշտօնատարների հետ քննարկելու երկկողմ յարաբերութիւնները, լինեն
դրանք քաղաքական թէ տնտեսական:

ՄԱԿ-ը բոլոր կողմերին
զսպւածութեան
կոչ է արել

Կիպրոսն աւարտել է Հայաստան-ԵՄ համաձայնագրի
վաւերացման ներպետական ընթացակարգերը

«yerkir.am»-ՄԱԿ-ի
գլխաւոր
քարտուղար Անտոնիօ Գուտերեշն
արձագանգել է նախօրէին Հորմոզի նեղուցում Իրանի կողմից բրիտանական նաւթային լցանաւի
ձերբակալմանը. հաղորդում է «Al
Jazeera» հեռուստաալիքը:

«tert.am» - Կիպրոսն ամբողջութեամբ աւարտել է ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ եւ ընդլայնւած գործընկերութեան
համաձայնագրի
վաւերացման համար անհրաժեշտ
ներպետական ընթացակարգերը:
Այս մասին «ֆէյսբուք»-ի իր էջում
գրել է ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խօսնակ
Աննա Նաղդալեանը։
«Կիպրոսն
ամբողջութեամբ
աւարտել է ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ
եւ ընդլայնւած գործընկերութեան
համաձայնագրի
վաւերացման

(Շար. 8-րդ էջում)

Լէյբորիստական
կուսակցութեան
ղեկավարը մեղադրել է
Թրամփին Իրանի կողմից
բրիտանական լցանաւի
կալանման մէջ

(Տես. 8-րդ էջում)

համար անհրաժեշտ ներպետական
ընթացակարգերը եւ այդ մասին
յուլիսի 19-ին տեղեկացրել Եւրոմիութեան խորհրդին»,- գրել է նա:
ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ եւ ընդլայնւած գործընկերութեան համաձայնագիրը ստորագրւել է Բրիւսէլում 2017 թ. նոյեմբերի 24-ին:
Համաձայնագիրը
մինչ
այս
վաւերացրել են Բուլղարիան, Դանիան, Էստոնիան, Միացեալ Թագաւորութիւնը, Լիտւան, Լատւիան,
Լիւքսեմբուրգը, Մալթան, Լեհաս-

տանը, Ռումինիան, Գերմանիան,
Ֆինլանդիան, Հունգարիան, Շւեդիան, Սլովակիան: Համաձայնագիրը վաւերացրել է նաեւ Հայաստանը:

Իրանական մամուլ
-«Էթթելաաթ» օրաթերթը իր այսօրւայ համարում գրել է. «Իրանի
արտգործնախարարը Արեւմուտքին
զգուշացրել է Իրանի հետ խաղի բռնւելու հետեւանքների մասին»: Օրաթերթը վկայակոչելով Զարիֆին, գրել է.
«Իրանի արտգործնախարարը «Նիւ Եօրքեր» պարբերականին տւած ասուլիսում ասել է. «Մենք յայտարարում ենք, որ դուք միգուցէ պատերազմ սկսող լինէք,
սակայն դուք այն կողմը չէք, որ աւարտին հասցնէք այն»:
-«Էթեմադ» օրաթերթը անդրադարձել է Իրանի Համակարգի նպատա-

կայարմարութիւնը բնորոշող ժողովի քարտուղար
Մոհսէն Ռեզայիի հետեւեալ յայտարարութեանը.
«Մենք չենք ձգտում պատերազմի, սակայն դիմակայութեան ժամանակ չենք զիջելու, այն լինի Սադդամ,
Թրամփ, թէ թագուհի»:
-ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ Իսլ. խորհրդարանի նախագահ դոկտ. Ալի Լարիջանին յայտարարել է. «Իրանի Իսլ. յեղափոխութեան
Պահակազօրը պատասխանել է անգլիացիների գողութեանը»:
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Կնեազ Հասանով.

«Թուրքական նոր
իշխանութիւնները
որդեգրել են
Օսմանեան
կայսրութեան
բոլոր երեւոյթները՝
մարդասպանութիւն,
ռմբակոծութիւն,
ցեղասպանութիւն»

«yerkir.am»-Խաղաղ բնակչութիւնն է ռմբակոծւում՝ չնայած
թուրքական կողմի այն պնդումներին, թէ իրենց գործողութիւններն ուղղւած են «Քուրդստանի
Բանւորական» կուսակցութեան
զինեալների դէմ. լրագրողների
հետ զրոյցում յուլիսի 19-ին
ասաց Հայաստանի Քրդական
ազգային խորհրդի նախագահ,
ԱԺ պատգամաւոր Կնեազ Հասանովը՝ անդրադառնալով յուլիսի
18-ի լոյս 19-ի գիշերը Թուրքիայի
օդային ուժերի կողմից Իրաքի
հիւսիսում գտնւող քրդական
դիրքերին հարւած հասցնելուն:
Պատգամաւորը դատապարտեց Թուրքիայի կողմից պարբերաբար շարունակւող գործողութիւնները՝ նշելով. «Թուրքական
իշխանութիւնները դարերի ընթացքում ազգային փոքրամասնութիւններին հաշւի չեն առել,
միշտ ճնշել են: 100 տարի առաջ
նրանք ազգային փոքրամասնութիւն համարւող հայերի նկատմամբ
կատարեցին
ցեղասպանութիւն
ու ոչնչացրեցին 1,5 միլիոն հայի,
էլ չեմ ասում՝ մնացած բոլոր ազգային փոքրամասնութիւններին,
որովհետեւ թուրքական սահմանադրութեան մէջ գրւած չէ, որ
այնտեղ գոյութիւն ունեն ազգային
փոքրամասնութիւններ՝
քրդեր,
հայեր եւ այլն: Այնտեղ եղած բոլոր
ազգերը թուրք են, պետական
լեզուն թուրքերէնն է, այսինքն՝
սահմանադրութեամբ արգելւած
են քրդերը, որոնք կազմում են 20
միլիոն, եւ քրդերէնը: Այստեղից
մենք գալիս ենք հետեւութեան,
որ թուրքական պետութիւնը ֆաշիստական պետութիւն է, եւ ամէն
ինչ անում է, որ երկրում եղած
ազգային փոքրամասնութիւնները
ոչնչանան»,- մանրամասնեց նա:
Հասանովը տեղեկացրեց նաեւ՝
ՔԲԿ զինեալներին ոչնչացնելու
պատրւակով թուրքական իշխանութիւնները ռմբակոծում են
Իրաքեան Քուրդստանի սահմանները, այդ ինքնավար պետութեան
սահմաններում գտնւող քրդական
գիւղերը, եւ զոհւում են անմեղ
մարդիկ:
Ինչ վերաբերում է դէպքերի
առնչութեամբ միջազգային հանրութեան արձագանգին, ապա
նա նշեց. «Այդ՝ միջազգային
(Շար. 8-րդ էջում)
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ՀՀ պաշտպանութեան
նախարար
Դաւիթ Տօնոյեանն
ընդունել է միջազգային
փորձագէտների խմբին
«tert.am»-Յուլիսի 19-ին ՀՀ պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեանն ընդունել է «Ճգնաժամերի
կառավարման
նախաձեռնութեան»
հովանու ներքոյ ձեւաւորւած միջազգային փորձագէտների խմբին: Այս
մասին յայտնում է ՀՀ ՊՆ Տեղեկատւութեան եւ Հասարակութեան
հետ կապերի վարչութիւնը:

«Ճգնաժամերի կառավարման նախաձեռնութիւնը» խաղաղութեան միջնորդական առաքելութիւն հետապընդող անկախ ֆիննական կազմակերպութիւն է՝ կազմւած միջազգային խաղաղութեան եւ հակամարտութիւնների կարգաւորման ոլորտների ականաւոր խորագիտակներից:
Հանդիպման ընթացքում մտքեր

«Իմացէք՝ Կոնգրեսում
կայ ուժ,
որի համար այս հարցը
կարեւոր է»
ԱՄՆ Կապիտոլիումի
գմբէթի ներքոյ հնչել է
հայ եկեղեցական
աղօթքը

են փոխանակւել աշխարհի տարբեր
անկիւններում նախկին եւ ընթացիկ
զինւած հակամարտութիւնների համատեքստում հրադադարի մեխա-

նիզմների, դրանց մշտադիտարկման
կառուցակարգերի եւ կարգաւորման
ընդհանուր շրջանակների վերաբերեալ:

Կարօ Փայլանն անդրադարձել է Դինքի սպանութեան գործով
9 մեղադրեալի դատապարտման հարցին

«168.am»-Պոլսահայ մտաւորական,
«Ակօս» թերթի խմբագրապետ Հրանտ
Դինքի սպանութեան գործով 9
մեղադրեալի
նկատմամբ
յուլիսի

17-ին կայացւել են ազատազրկման
դատավճիռներ:
Այս
կապակցութեամբ Թուրքիայի Մեջլիսի հայազգի պատգամաւոր Կարօ Փայլանը
գրառում է կատարել «twitter»-ի իր
միկրոբլոգում:
«Հրանտ Դինքի գործով դատապարտւածները սպանութեան առաջամարտիկներն են: Որպէս Հրանտի
ընկերներ՝ 12 տարի է, ինչ ասում
ենք «Թող պատժւեն նրանք, ովքեր
ասել են՝ սպանիր»: Սակայն նրանք

12 տա-րի է պաշտպանւում են:
Հրանտ Դինքի սպանութեան գործը չի
փակւելու այնքան ժամանակ, մինչեւ
չցանկանանք»:
Հրանտ Դինքի սպանութեան գործով յուլիսի 17-ին դատարանի վճռով
ազատազրկման են դատապարտւել
սպանութեան գլխաւոր կազմակերպիչներ Էրհան Թունջէլը, Եասին
Հայալը, սպանութիւնը իրականացնող
Օգիւն Սամասթը եւ եւս 6 կասկածեալ:
Նրանք մեղադրւում են Դինքի սպա-

նութիւնը կազմակերպելու գործում
մասնակցութիւն ունենալու եւ աջակցութիւն ցուցաբերելու մէջ:
Էրհան Թունջէլը դատապարտւել է
99 տարի 6 ամիս ազատազրկման,
Եասին Հայալը՝ 7 տարի 6 ամիս, իսկ
Օգիւն Սամասթը, որը Դինքի սպանութեան համար նախկինում դատապարտւել էր 22 տարի 10 ամիս
ազատազրկման, ստացաւ եւս 2 տարի 6 ամիս՝ զինւած խմբաւորմանն
անդամակցելու
համար:

Թուրքիայի դէմ պատժամիջոցներ նախատեսող նոր օրինագիծ է
ներկայացւել ԱՄՆ Սենատ
«panorama.am» - ԱՄՆ-ի Հանրապետական կուսակցութեան սենատորներ Ռիկ Սկոտը եւ Թոդ Եանգը
Սենատ են ներկայացրել մի օրինագիծ,
որը նախատեսում է Թուրքիայի դէմ
պատժամիջոցներ կիրառել։ Պատժամիջոցների կիրառման պատճառն
այն է, որ Անկարան, անտեսելով
Վաշինգտոնի յորդորները, այդպէս
էլ չհրաժարւեց ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի գն-

ման մասին պայմանագրից։ Այս մասին տեղեկացնում է «Էրմենիհաբեր»-ը։
Սենատորների ներկայացրած օրինագծով նախատեսւում է Թուրքիայի դէմ կիրառել պատժամիջոցներ
CAATSA օրէնքի շրջանակներում։
Օրինագծում նշւում է, որ Թուրքիայի կողմից S-400-ների գնումը սպառնալիք է ստեղծում ԱՄՆ-ի անվտանգութեան համար։ Պահանջւել է վերանայել ՆԱՏՕ-ում Թուրքիայի անդա-

մութեան հարցը եւ այդ նպատակով
ՆԱՏՕ-ին կոչ է արւել հրաւիրել ժողով։
Ուշագրաւ է, որ ԱՄՆ-ի դեմոկրատական կուսակցութեան Բաբ Մենդերեսի կարծիքով Թուրքիայի դէմ
պատժամիջոցները չպէտք է սահմանափակւեն միայն ամերիկեան F35
կործանիչների ծրագրից Թուրքիային
դուրս թողնելով։
Թուրքիայի դէմ պատժամիջոցներ
կիրառելու հարցում համակարծիք է

նաեւ հանրապետական սենատոր
Թիմ Սկոտը։ Նա նշել է, որ Թուրքիայում շարունակւում են մարդու
իրաւունքների խախտման դէպքերը։

Թուրքիայի խորհրդարանը դատապարտել է պատժամիջոցների մասին
Եւրոմիութեան որոշումը

«panorama.am» - Թուրքիայի Ազգային
մեծ ժողովում (ԹԱՄԺ) ներկայացւած
քաղաքական ուժերը հանդէս են
եկել Եւրոմիութեան կողմից Թուրքիայի դէմ կիրառւող պատժամիջոցները քննադատող համատեղ յայտարարութեամբ։ Փաստաթուղթը չի
ստորագրել միայն ընդդիմադիր քրդա-

մէտ
«Ժողովրդա-դեմոկրատական»
կուսակցութիւնը (ԺԴԿ-HDP)։
Ըստ թուրքական կողմի՝ Եւրոմիութեան Արտաքին յարաբերութիւնների
յանձնաժողովի նիստի ամփոփիչ
յայտարարութիւնում թւարկւած պատժամիջոցները հակասում են միջազգային իրաւունքի նորմերին եւ անընդունելի են։
Նշենք, որ ԵՄ-ն օրեր առաջ յայտարարել էր, որ Միջերկրական ծովում՝ Կիպրոսի ափերին կատարւող
չարտօնւած հորատման ու բնական
գազի որոնման աշխատանքների համար պատրաստւում է Թուրքիայի դէմ

մի շարք պատժամիջոցներ կիրառել։
Թուրքիայի խորհրդարանում ներկայացւած քաղաքական ուժերը յայտարարել են. «Խստօրէն դատապարտում ենք Կիպրոսի թուրքերի եւ
Թուրքիայի Հանրապետութեան իրաւունքները եւ շահերը անտեսող եւ
արհամարհող բոլոր նախաձեռնութիւնները։ Տեղեկացնում ենք, որ
ցանկացած պայմաններում դէմ ենք
նմանատիպ քաղաքականութիւն վարող շրջանակների քայլերին»։
Յայտարարութեամբ կոչ է արւել
Եւրոմիութեանը նշւած խնդրի առումով որդեգրել միջազգային իրաւունքի

նորմերին չհակասող, արդար եւ անկողմնակալ դիրքորոշում։ Թուրքական կողմը պնդել է, որ Միջերկրական ծովի արեւելքում Թուրքիայի եւ
այսպէս կոչւած Հիւսիսային Կիպրոսի կողմից բնական պաշարների
որոնողական աշխատանքները տեղին
են եւ իրաւաչափ։
«Պէտք է բոլորն իմանան, որ Թուրքիան եւ Հիւսիսային Կիպրոսը չեն
խոնարհւելու որեւէ ճնշման առաջ եւ
շարունակելու են օգտւել միջազգային
իրաւունքի շրջանակներում իրենց վերապահւած օրինական իրաւունքներից», -ասւած է յայտարարութիւնում։

«news.am»-Հայ եկեղեցական աղօթք՝
Միացեալ Նահանգների Կապիտոլիումի գմբէթի ներքոյ: «Ի պաշտպանութիւն քրիստոնեաների» կոնգրեսական խմբի նախաձեռնութեամբ Կապիտոլիումում՝ ԱՄՆ-ի ժողովրդավարութեան օրրանում Մերձաւոր Արեւելքի մի շարք եկեղեցիների աղօթք
կազմակերպւեց: Կազմակերպիչների
ասութեամբ՝ միջոցառման նպատակն է՝ բարոյական աջակցութիւն
ցուցաբերել յատկապէս Մերձաւոր
Արեւելքի քրիստոնեաներին, որոնց
թիւը վերջին տասնամեակներում
կտրուկ նւազել է, հաղորդում է «Ամերիկայի ձայն»-ը:
Միացեալ Նահանգները ոչ միայն
քրիստոնեայ արժէքների կրողն է, այլեւ պէտք է հանդիսանայ աշխարհում
այս արժէքների պաշտպանը, իր ելոյթում ընդգծում է հայկական արմատներ ունեցող ԱՄՆ-ի կոնգրեսական
Աննա Էշուն. «Իմացէք՝ Կոնգրեսում
կայ ուժ, որի համար այս հարցը
կարեւոր է եւ Աստծոյ կամօք մենք կը
շարունակենք մեր աշխատանքը»:
Հայկական արմատներ ունեցող
մէկ այլ կոնգրեսական, Ջեքի Սփիրն
իր ելոյթում յիշեցրեց՝ այսօրւայ
աշխարհում իրական քրիստոնեայ
լինելը հեշտ չէ, յիշատակելով պատւիրաններից մէկը. «Հեշտ է կարեկցող
եւ գթասիրտ լինել քեզ նման մարդկանց նկատմամբ կամ մարդկանց
նկատմամբ, ովքեր քեզ դուր են գալիս: Մեր իրական կարեկցանքն ու
գթասրտութիւնը փորձութեան են
ենթարկւում, երբ մեզանից պահանջւում է ցուցաբերել դրանք ոչ մեզ նման
մարդկանց նկատմամբ»:
Վաշինգտոնում Հայ Դատի յանձնախմբի գրասենեակի ղեկավար
Արամ Համբարեանն էլ իր ելոյթում
անդրադարձաւ
քրիստոնէութեան
նշանակութեանը հայերի համար.
«Հայերին յաջողւեց վերապրել Ցեղասպանութեան սարսափը, պահպանւել
եւ չփոխել սեփական դաւանանքը
հէնց այն պատճառով, որ մենք քրիստոնեայ ժողովուրդ ենք»:
Միացեալ Նահանգների Կապիտոլիումի գլխաւոր դահլիճում աւանդաբար կազմակերպւում են ԱՄՆ-ի համար կարեւորագոյն նշանակութիւն
ունեցող միջոցառումներ:

ՌԴ ԱԳՆ.

«Պարսից ծոցում
իրավիճակը կարող է
յանգեցնել
հակամարտութեան»

Մերկէլը յայտարարել է, որ Եւրոպան պէտք է գործունակ լինի
«168.am»-Գերմանիայի պաշտպանութեան նախկին նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լիայէնի նշանակումը
Եւրոյանձնաժողովի նախագահի պաշտօնում լաւ որոշում է Եւրոպայի համար: Յուլիսի 19-ին Բեռլինում կայացած մամուլի ասուլիսում այս կարծիքն է յայտնել Գերմանիայի կանցլեր
Անգելլա Մերկէլը։

«Դա լաւ որոշում է Եւրոպայի
համար»,- ասել է նա: «Մենք, Գերմանիայի տեսակէտով, կարող ենք
հպարտ լինել, որ Եւրոյանձնաժողովը
վերստին գերմանացի կը գլխաւորի,
այսինքն՝ գերմանուհի, եւ որ յաջողւեց
խուսափել Եւրոմիութեան ինստիտուտների միջեւ կոնֆլիկտից»,- ընդգծել է Մերկէլը: Միաժամանակ նա

վստահութիւն է յայտնել, որ Գերմանիան ի դէմս Աննեգրետ Քրամպ
Կարենբաուէրի «կունենայ պաշտպանութեան լաւ նախարար»: «Նա փորձառու քաղաքական գործիչ է»,- կարծում է Մերկէլը:
Կանցլերն ընդգծել է, որ Եւրոմիութեան հանդէպ կանգնած են
բազմաթիւ մարտահրաւէրներ: Դրանց

թւում նա նշել է Իրանի, Ուկրայինայի
շուրջն իրադրութիւնը, միգրացիայի
հիմնախնդիրը: «Եւրոպան պէտք է
գործունակ լինի»,- նշել է Մերկէլը:

Մակրոնը Մոսկւայում կը մասնակցի Երկրորդ Համաշխարհայինի յաղթանակի
75-ամեակի տօնակատարութիւններին

«panorama.am»-Ֆրանսիական կողմի նախաձեռնութեամբ տեղի է ունե-

ցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուէլ
Մակրոնի ու ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախօսազրոյցը։ Այս
մասին տեղեկացնում է ՌԴ նախագահի պաշտօնական կայքը։
Նշւում է, որ Մակրոնն ընդունել է
Պուտինի հրաւէրը՝ մասնակցելու
2020 թ.-ի մայիսի 9-ին Մոսկւայում
կայանալիք Մեծ Հայրենական պատերազմի յաղթանակի տօնական միջոցառմանը։

Քննարկւել է ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի
միջուկային ծրագրի (FIPA) շուրջ
ստեղծւած իրավիճակը լուծելու հարցը: Երկուստեք ընդգծւել է, որ Իրանի
գործարքը կարեւոր գործօն է Մերձաւոր Արեւելքում անվտանգութեան
ապահովման եւ միջուկային զէնքի
չտարածման ռեժիմի պահպանման
գործում:
Սիրիայում տիրող իրավիճակի
վերաբերեալ կարծիքների փոխանակ-

ման ժամանակ կարեւորւել է քաղաքական կարգաւորման հասնելու եւ
զինւած հակամարտութեան հետեւանքների
յաղթահարումը:
Զրոյցի ընթացքում քննարկւել են
նաեւ ուկրայնական հակամարտութեան լուծման հեռանկարները: Նախագահները պատրաստակամութիւն
են յայտնել ակտիւացնել այս ոլորտում
համատեղաշխատանքը,այդթւում,«Նորմանդական ձեւաչափի» շրջանակներում:

«yerkir.am» - Մոսկւան դարձեալ
համոզւում է, որ Պարսից ծոցում
իրավիճակը ոչ միայն պայթիւնավտանգ է, այլև կարող է յանգեցնել
հակամարտութեան: Այդ մասին յայտարարել է ՌԴ ԱԳ նախարարի
տեղակալ Սերգէյ Ռիաբկովը` մեկնաբանելով ԱՄՆ-ի` իրանական
անօդաչու խոցելու մասին յայտարարութիւնը,- յայտնում է «ՌԻԱ
Նովոստի»-ն:
Աւելի վաղ Իրանի ԱԳՆ-ն հերքել
էր ամերիկեան կողմի տեղեկութիւնը:
«Ափսոսում ենք, որ ամերիկեան
կողմը, ի հեճուկս բոլոր կոչերի, որոնք
մենք եւ միջազգային հանրութեան
այլ անդամներ ուղղում նեք երկրին,
շարունակում է յամառօրէն սրել
իրավիճակը` առաւելագոյն ճնշում
գործադրելով Թեհրանի վրայ: Դա
սխալ քաղաքականութիւն է, որը յղի է
հետագայ
բարդութիւններով
եւ
ցնցումներով»,- ասել է Ռիաբկովը:
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ԼՂ ադրբեջանական համայնքի
«ռեբրենդինգի» հետքերով
Հեղինակ՝ ԱՆՆԱ ՄԿՐՏՉԵԱՆ,
Քաղաքագէտ

2018 թ. դեկտեմբերից այսպէս
կոչւած «Լեռնային Ղարաբաղի ադըրբեջանական» համայնքը գլխաւորում է Թուրալ Գանջալիեւը՝ Ադըրբեջանի ԱԳՆ երիտասարդ աշխատակից, ով ներկայանում է որպէս
Շուշեցի։ Այս նշանակումը բաւականին հետաքրքիր էր թէ՛ ժամկէտի,
թէ՛ նշանակւած անձի տեսակէտից։
Երիտասարդ դիւանագէտի «ընտրութիւնն» այս պաշտօնում տեղի ունեցաւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ԱԳ
նախարարների՝ անցեալ տարւայ
դեկտեմբերին Միլանում տեղի ունեցած հանդիպումից մի քանի օր յետոյ։ Միլանեան հանդիպումից յետոյ
ընդունւել էր ԵԱՀԿ-ի Մինսկի
խմբի համանախագահ երկրների
պատւիրակութիւնների եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախարարների
համատեղ յայտարարութիւնը։ Քիչ
հանդիպող երեւոյթ ԼՂ-ի բանակցային գործընթացում։ Աւելին, հանդիպումից յետոյ Ադրբեջանի ԱԳ
նախարարը նշել էր, որ «Միլանում
իմ հայ գործընկերոջ հետ վերջին
հանդիպմանն առաջին անգամ հասանք փոխըմբռնման, ինչը մեզ չէր
յաջողւում երկար ժամանակ»։
Ահա բանակցային այս դրական
դինամիկայի ֆոնի վրայ Գանջալիեւի
նշանակումը որոշ փորձագէտներ
ներկայացնում են որպէս Ադրբեջանի կողմից նախապատրաստական

քայլ՝ ԼՂ-ի հետ ուղիղ երկխօսութեան
մէջ մտնելու համար։
Յիշենք, որ Հայաստանի նոր իշխանութիւնները պնդում են, որ պէտք
է վերականգնւի բանակցային լիարժէք ձեւաչափը եւ Լեռնային Ղարաբաղը պէտք է ուղղակիօրէն
ներգրաււի բանակցային գործընթացում։ Բնականաբար, այս մօտեցմանը կտրականապէս դէմ է Ադրբեջանը, ով շարունակում է պահպանել
ժամանակավրէպ այն դիրքորոշումը,
որ Լեռնային Ղարաբաղը մնում է
Ադրբեջանի շրջան, ու առկայ խնդիրների քննարկելու համար պէտք է
ներգրաւել ԼՂ-ի հայկական ու ադըրբեջանական համայնքներին։
Կարելի է ենթադրել, որ Ադըրբեջանը պատրաստ չէ ուղիղ, հաւասար-հաւասարին երկխօսել Արցախի հետ, բայց պատրաստ է դա
անել «ադրբեջանական համայնքի»
մակարդակով, ուստի եւ ուժեղացւում է այդ կառոյցի կարողութիւնները՝ գործող դիւանագէտին նշանակելով դրա ղեկավար։ Ի դէպ, Թուրալ
Գանջալիեւը բաւականին արագ
մտել է իրեն վերապահւած քարոզչական դերի մէջ՝ ակտիւ է սոցիալական ցանցերում, ելոյթներ է ունենում
տարաբնոյթ միջոցառումներին, երբեմն պատասխանում է Արցախի
նախագահի խօսնակի մեկնաբանութիւններին։
Այս զարգացումները տեղիք են
տւել որոշ փորձագէտների եզրակացնելու, որ Ադրբեջանը կարող է գնալ
բանակցային ձեւաչափի փոփոխման՝ պայմանով, որ Արցախի իշխանութիւններից բացի դրանում ներառւեն նաեւ «Լեռնային Ղարաբաղի
ադրբեջանական համայնքը»։ Նման
ենթադրութիւնների առիթ տւեց նաեւ
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ս. թ. մայիսի 30-ի յայտարարութիւնը, որտեղ նշւում է, որ
համանախագահներն հանդիպել են

ԼՂ-ի փաստացի իշխանութիւնների
եւ «Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի նախագահի»
հետ։
Ադրբեջանի «համայնքային երկխօսութեան» թէզը նոր չէ, եւ ամէն
անգամ վեր է հանւում՝ Արցախի
սուբիեկտութեան շուրջ քննարկումների համատեքստում։
Անկախ հետագայ զարգացումներից, մի բան պէտք է յստակ ամրագրել,
որ Արցախի Հանրապետութիւնն ու
«Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք» կոչւած հասարակական կազմակերպութիւնը հաւասարազօր գործընկերներ չեն երկխօսութեան համար։
Դրանք ծագումնաբանօրէն ու
գոյաբանօրէն տարբեր կառոյցներ են
եւ չեն կարող հաւասարեցւել ո՛չ
իրենց կարգավիճակով, ո՛չ գործառութիւններով։ Բոլոր հնարա-ւոր
քննադատութիւններով
հանդերձ՝
Արցախը պետութիւն է, թէկուզեւ
չճանաչւած։ Այն քաղաքական կազմակերպութիւն է, որ քաղաքական
իշխանութիւն է իրականացնում
որոշակի տարածքի վրայ, ընտրութիւնների միջոցով ձեւաւորում է
այդ իշխանութիւնները եւ ունի ինքնիշխան միաւորին բնորոշ ատրիբուտիկա։ Իսկ ճարտարախօս Թուրալ
Գանջալիեւի ղեկավարած կառոյցը,
եթէ ձերբազատւի պրոպագանդիստական գործառոյթներից, կարող է
լաւագոյն դէպքում դառնալ ոչկառավարական կազմակերպութիւն։
Ուստի, Ադրբեջանի իշխանութիւնները, եթէ իրօք ուզում են «բովանդակային բանակցութիւններ», ապա
պէտք է իրենք էլ փոխեն իրենց
դիրքորոշումները, եւ ոչ թէ ստեղծեն
ինչ-որ սուրոգատ կառոյց եւ դրա
միջոցով փորձեն խարխլել ԼՂ-ի
բնակչութեան սեփական ձայնով
հանդէս գալու իրաւունքը։
«panorama.am»

ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչները
եւ «Ազգային օրակարգ»
կուսակցութեան անդամները
քննարկել են Հայաստանի ներկայիս
իրավիճակը

«yerkir.am» - Հ. Յ. Դաշնակցութեան
Գերագոյն մարմինը շարունակում է
խորհրդարանական
եւ
արտախորհրդարանական ուժերի հետ
քաղաքական հանդիպումների շարքը՝ քննարկելու համար երկրի արտաքին եւ ներքին քաղաքական
զարգացումներին առնչւող հարցեր։
Յուլիսի 19-ին, ՀՅԴ Հայաստանի
Գերագոյն մարմնում տեղի ունեցաւ
հանդիպում «Ազգային օրակարգ»
կուսակցութեան խորհրդի անդամներ Արա Յակոբեանի, Աշոտ Ղազարեանի, Նորայր Աղայեանի եւ Արա

Գասպարեանի հետ:
Դաշնակցութեան կողմից հանդիպմանը մասնակցում էին ՀՅԴ
Հայաստանի Գերագոյն մարմնի
ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեանը, ՀՅԴ մասնագիտական ոլորտային յանձնախմբերի համակարգող
Արծւիկ Մինասեանը, ՀՅԴ Գերագոյն
մարմնի անդամներ Լիլիթ Գալստեանը եւ Արթուր Խաչատրեանը։
Քննարկւեց երկրի ներքաղաքական իրավիճակին առնչւող հարցերի լայն շրջանակ: Կողմերը, կարեւորելով դատա-իրաւական համա-

կարգում բարեփոխումների անհրաժեշտութիւնը, միաժամանակ իրենց
մտահոգութիւնները յայտեցին դատական համակարգի շուրջ ընթացող
գործընթացների վերաբերեալ: Երկրի ներքին ու արտաքին` առկայ
մարտահրաւէրների համատեքստում
կարեւորւեց համագործակցութեան
հնարաւորութիւնն ու անհրաժեշտութիւնը: Ձեռք բերւեց քաղաքական
համագործակցութիւնն ու խորհըրդակցութիւնները շարունակելու եւ
արդիւնաւորելու
պայմանաւորւածութիւն:

Թուրքական
հակահայկական լաբբին
տարածւում է մինչեւ
Կոլումբիայի Արմենիա քաղաք

«Բրայթբարդ» (Breitbart) կայքէջում հրապարակւած Ֆրենսիս
Մարտէլի յօդւածը նկարագրում է
թուրքական լաբբիստական ջանքերը Կոլումբիայի Արմենիա քաղաքում, որը հիմնադրւել է 1889
թւականին եւ նախկինում կրել է
Վիլլա Հոլգին անւանումը: Ըստ Վիքիպեդիայի՝
հարաւամերիկեան
այս քաղաքն իր անունը փոխել է
Արմենիա «ի յիշատակ հայ ժողովրդի, որը կոտորւել է թուրք
օսմանցիների կողմից 1894-97 թթ.
համիդեան ջարդերի, իսկ յետոյ
1915-23 թթ. Հայոց Ցեղասպանութեան ժամանակ»: Որոշ պատմաբաններ
վիճարկում
են
այս
պնդումը՝ քաղաքի անւան ծագումը
վերագրելով Հայաստանի մասին
Աստւածաշնչեան յիշատակմանը:
Կոլումբիայի Բոգոտա քաղաքում թուրք դեսպան Էսէ Օզթուրք
Չիլը 2018 թ. դեկտեմբերի 14-ին
եւ 2019 թ. յունւարի 11-ին երկու
նամակ է յղել Կոլումբիայի Արմենիա քաղաքի քաղաքապետին՝
հրաւիրելով նրան եւ Քաղաքային
խորհրդի տասը անդամների այցելել
Թուրքիա՝ որպէս թուրքական կառավարութեան պաշտօնական հիւրեր:
2019 թ. փետրւարի 3-ին յատուկ կիրակնօեայ գիշերային նըստաշրջանում Արմենիայի Քաղաքային խորհուրդը 12 կողմ, 6 դէմ
քւէարկութեամբ
հաստատել
է
քաղաքապետ Օսկար Կաստելլանոսի եւ Արմենիայի Քաղաքային
խորհրդի ինն անդամների այցը
Թուրքիա՝ 2019 թ. փետրւարի 6-13-ը:
Այցի ընթացքում քաղաքապետը եւ
Քաղաքային խորհրդի անդամները
հանդիպել են Ստամբուլի եւ Անկարայի քաղաքապետերի, Թուրքիայի
խորհրդարանի նախագահի հետ եւ
այցելել Անկարայի համալսարանի
Լատինական Ամերիկայի ուսումնասիրութիւնների
կենտրոն:
Նրանք հանդիպել են նաեւ թուրք
գործարարների հետ եւ այցելել
Կապոյտ մզկիթ ու Գրանդ բազար:
Ուղեւորութիւնը բուռն վէճերի
առիթ դարձաւ Կոլումբիայում:
Արմենիա քաղաքի բազմաթիւ բնակիչներ դէմ էին այդ այցելութեանը՝
քաղաքապետի եւ ինն անդամների
բացակայութեան պատճառով այն
ժամանակ, երբ քաղաքը գտնւում
էր տնտեսական խառնաշփոթի եւ
վատ ղեկավարման մէջ: Անցած
երեք տարիներին Արմենիայի հինգ
քաղաքապետերը հեռացւել էին
կոռուպցիայի պատճառով: Քաղաքացիները կարծում էին, որ նոր
քաղաքապետը պէտք է մնար տանը
եւ հոգ տանէր քաղաքի գործերի
մասին: Տարածաշրջանային գլխաւոր դատախազը հետաքննութիւն
սկսեց թուրքական ուղեւորութեան
վերաբերեալ՝ քաղաքապետի եւ
խորհրդի անդամների կողմից կատարած խախտումները ստուգելու համար: Նրանց պէտք է նաեւ
հետաքննեն՝ Թուրքիա այցելելիս
իրենց «առատաձեռն» հիւրընկալողներից ստացած կաշառքները կամ
նւէրները հաստատելու համար:
Տեղական կոլումբիական «Սեմանա» հրատարակութիւնը հաստատել է Արմենիայի (Կոլումբիա),
Թուրքիայի եւ ցեղասպանութեան
միջեւ եղած կապը. «...Պարզւում է,
որ [Կոլումբիայի] Արմենիայի [քաղաքային] խորհուրդը 2014 թ. 08
համաձայնագրով որոշել է ճանաչել Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ
Ապրիլի 24-ը հռչակել որպէս
պաշտօնական
յիշատակի
օր՝
ի նշան համերաշխութեան այն
երկրի հետ, որը կոլումբիական

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ
«Կալիֆորնիա կուրիէր» թերթի
հրատարակիչ եւ խմբագիր
www.TheCaliforniaCourier.com
քաղաքի պէս կրում է միեւնոյն
անունը: Այնուհետեւ, խորհուրդը
վաւերացրել է այդ կապերը 2015
թ. 075 արձանագրութեամբ, որով
նրանք ձգտել են բարեկամական
կապեր հաստատել Հայաստանի
Հանրապետութեան
հետ...»:
Ի պատասխան Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման՝ «Սեմանան» բացատրել է, որ «ամէն
ինչ կարծես թէ ցոյց է տալիս, որ
թուրքական
կառավարութեան
հրաւէրի համար պատճառ է
հանդիսացել Քաղաքային խորհըրդի անդամներին այլ տարբերակի տրամադրումն այն ցաւալի
պատմական դրւագի, որը ցոյց է
տալիս՝ այդ երկիրը պատասխանատու է ցեղասպանութեան համար»:
«Սեմանան» հաղորդել է՝ «Ինչպէս յիշում էք, այն ինչն այսօր յայտնի է որպէս Հայոց Ցեղասպանութիւն, տեղի է ունեցել 1915 թ., Առաջին
Աշխարհամարտի ժամանակ եւ
թէեւ թւերը դեռեւս քննարկւում
են, խօսքը գնում է նւազագոյնը
300 հազար եւ առաւելագոյնը 1.5
միլիոն մարդկային կորուստների
մասին: Այդ բնաջնջման զոհերը
հայերն էին, որոնք որպէս իրենց
դահիճ մատնանշում են Օսմանեան կայսրութիւնը՝ այսօրւայ
Թուրքիան»:
«Սեմանան» հետաքրքրւել է,
թէ արդեօք քաղաքապետարանի
պաշտօնեաները Թուրքիա կատարած այցի հետեւանքով կարող
են որոշել չեղեալ համարել Հայոց
Ցեղասպանութեան
ճանաչումը:
Այդ ընթացքում, ուղեւորութիւնից յետոյ միակ նոր զարգացումը
օսմանեան ժամանակաշրջանի հագուստ կրող տղամարդու որմնանըկարի յայտնւելն է Արմենիայի
քաղաքապետարանի շէնքի պատին: «Բրայթբարդը» տեղեկացրել է,
որ որմնանկարը «ոչ մի պատմական
աղերս չունի քաղաքի հետ» եւ
«շփոթեցնում ու զայրացնում է
բազմաթիւ բնակիչների... Տարածաշրջանային La Crónica de Quindío
թերթը հաղորդել է, որ տեղացիները շփոթւած են թւում, իսկ ոմանք՝
վրդովւած այդ թանկարժէք որմնանկարից, որը, նրանց կարծիքով, որեւէ կապ չունի իրենց
ժառանգութեան
հետ»:
«Բրայթբարդը» մէջբերել է Մարիսելա Մոնտէս անունով մի տեղացի կնոջ, որն ասել է La Cronica-ին.
«Ես իրօք չեմ հասկանում, թէ Արմենիան [կոլումբիական քաղաքը]
ինչ կապ ունի Թուրքիայի հետ:
Կարծում եմ, որ նրանք պէտք է
վճարեն այդ կարճատեւ ուղեւորութեան համար, որը կատարել
են... Անտրամաբանական է, որ
սրա նման մի բան նկարւել է նման
գեղեցիկ
հաստատութիւնում»:
Թերթը մէջբերել է նաեւ մի
ուրիշ բնակչի, որն ասում է՝ ինքը
ոչ թէ զայրացած է, այլ պարզապէս՝
«շփոթւած»: Խորխէ Ջարամիլօն
ասել է La Cronica-ին. «Մենք
շփոթւած ենք, որովհետեւ չենք
հասկանում, թէ ինչ կապ ունի
սուլթանը Արմենիա [քաղաքի]
հետ: Ի՞նչ է կատարւում մեզ հետ:
Խնդրում եմ, որ լուրջ պետական
գործիչները ստանձնեն այս քաղաքի
ղեկավարումը:
Սա
իսկապէս
սարսափելի է մեր մայրաքաղաքի
համար»: Քաղաքային խորհրդի
անդամ Լուիս Գիլերմօ Ագուդելօն
ասել է El Tiempo-ին. «որմնանկարը
անհեթեթութիւն է... Սա հանրային
կառոյց է, որը շատ կարեւոր
նշանակութիւն ունի... Այստեղ է եղել
(Շար. 7-րդ էջում)
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Նոր Ջուղայում հանդէս եկան «Զարթօնք»
պարախումբը եւ «Հայ արեւ» խումբը՝
ներկայացնելով «Չարի վերջը»
հեքիաթի բեմադրութիւնը
Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ. «Արարատ»
միութեան Մշակութային միաւորի վարչութեան հրաւէրով, չորեքշաբթի եւ հինգշաբթի՝ յուլիսի
10-ին եւ 11-ին, նոյն միութեան
հանդիսութիւնների դահլիճում համերգով հանդէս եկաւ՝ Թեհրանի
«Զարթօնք» պարախումբը, ներկայացնելով՝ «Չարի վերջը» հեքիաթը՝
Լոռեթա Աւետիսեանի գեղարւեստական ղեկավարութեամբ եւ
Հայաստանից հրաւիրւած՝ «Հայ
արեւ» համոյթի երգչուհիների մասնակցութեամբ, որի բեմային աշխատանքների պատասխանատուն
Թագուհի Գէորգեանն էր, իսկ
վոկալի մասնագէտը Լիլիթ Բադալեանը:
Սկզբում փոքրիկ հանդիսավարները ողջունելով ներկաներին, հակիրճ կերպով անդրադարձան Յովհաննէս Թումանեանի կենսագրականին ու «Չարի վերջը» հեքիաթի
բովանդակութեանը եւ ներկաներին
հրաւիրեցին դիտել այն:
Անտառային գեղեցիկ բեմայարդարման եւ Յովհաննէս Թումանեանի պատկերի ներքոյ սկսւեց
հեքիաթի բարի ու խաղաղ նախաբանը, ապա «Արեւ» համոյթի
երգիչների կատարումների ներքոյ,
պարախումբը՝ բնաշխարհի եւ
կենդանական աշխարհի կերպարներով զգեստաւորւած, բալետի ու
պարային շարժումներով եւ բեմային այլ համապատասխան
տարրերի օգնութեամբ մարմնաւորեց հեքիաթի հերոսներին եւ
այսպէս ներկայացնելով չարին, զարգացաւ արկածներով լի առասպելը
եւ յանգաւ բարու յաղթանակին ու
չարի պարտւելուն՝ լաւապէս ներկայացնելով հեքիաթի հիմքում ընկած պատգամը, այն է՝ զգուշանալ
չար եւ խաբեբայ մարդկանցից եւ
հետեւել բարի մարդկանց խորհուրդներին:
Ներկայացումը հանդիսանում էր
«Զարթօնք» պարախմբի հիմնադըրման եւ գործունէութեան 30-ամեակի նշման ձեռնարկների շարանից մէկը եւ նւիրւած էր՝ Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան
150-ամեակին, ինչը իր ողջ գեղագիտական նրբաճաշակութեամբ
եւ կազմակերպւածութեամբ իրականացաւ շուրջ 120 դերակատարների ու պատասխանատուների համագործակցութեամբ եւ
մեծ հետաքրքրութեամբ ու գնա-

հատանքի բուռն ծափողջոյններով
ընդունւեց հանդիսատեսի կողմից:
Յուլիսի 11-ի բեմադրութեանը հրաւիրւած եւ ներկայ էին Սպահանի
հայոց թեմի առաջնորդ՝ Տ. Սիփան
եպս. Քէչէճեանը, քահանայից
դասի, ազգային իշխանութեան եւ
ազգային այլ մարմինների ներկայացուցիչներ, միութենականներ եւ
մեծ թւով երեխաներ ու մեծահասակ արւեստասէր հանդիսատես:
Համերգի աւարտին միութեան
Կենտրոնական եւ Մշակութային
միաւորի վարչութիւնների անունից
շնորհաւորանքի եւ շնորհակալական խօսքերով ելոյթ ունեցաւ Մանիա Ղուկասեանը եւ բեմ հրաւիրեց հայոց թեմի առաջնորդ
Սրբազան Հօրը եւ Կենտրոնական
ու Մշակութային միաւորի վարչութիւնների կապ՝ Լոռեթա Դաւթեանին յուշանւէր յանձնելու եւ ծաղիկներ նւիրելու համար:
Եզրափակիչ խօսքը տրւեց Սրբազան Հօրը, ով բարձր գնահատելով
համերգը նշեց. «Իր կեանքում
դիտած մանկա-պատանեկան ձեռնարկներից, սա լաւագոյնն է, որին
ներկայ է եղել». նոյն հարցը տւեց
հանդիսատեսին եւ մանաւանդ երեխաներին, որոնք միաձայն հաստատեցին ծափողջոյններով եւ «Այո»
բացականչութիւններով:
Սրբազան Հայրն իր գնահատանքի խօսքում նշեց նաեւ, որ
Լոռեթա Աւետիսեանի եւ պարախմբի ներկայութիւնը Նոր Ջուղայում այլեւս հիւրընկալութիւն
չէ, նա իր պարախմբով մեզ համար դարձել է հարազատ զաւակ
եւ դիմելով «Հայ արեւ» խմբի անդամներին, յոյս յայտնեց, որ նրանց
ներկայութիւնը լինի յաճախակի եւ
«Զարթօնք» պարախմբի նման մեզ
համար դառնայ հարազատ:
Ապա անդրադառնալով հեքիաթի բովանդակութեանը եւ նրա
հիմքում ընկած պատգամին, ընդգըծեց Աստւածաշնչում տրւած նոյն
սկզբունքով ընթացած աշխարհի
եւ մարդկութեան կեանքը եւ որպէս պատգամ ասաց. «Ինչպէս «Չարի
վերջը», այնպէս էլ վատ սկզբունքների եւ սովորութիւնների վերջը
պիտի դառնայ՝ այն իմաստով, որ
լաւը պիտի արտայայտւի, իսկ վատը
փափուկ կերպով գերեզմանւի»:
Վերջում դիմելով երեխաներին,
մատչելի լեզւով բացատրեց հեքիաթը եւ պատգամեց, որ իմանալ

կեանքի գաղտնիքները, ճանաչել
ճշմարտութիւնները եւ չար մարդկանց հանդէպ լինել զգօն, խոհեմ
ու պատրաստ եւ դա լինելու է
կամ անձնական փորձով, կամ հետեւելով մեծերի խրատներին, ուսուցիչներին, դաստիարակներին,
տնօրէնութիւններին եւ մանաւանդ
մեր ծնողներին:
Սրբազան Հայրն իր խօսքը
աւարտեց շնորհակալական խօսքերով ուղղւած երեկոյի իրականացման գործում բոլոր մասնակիցներին եւ յատուկ շնորհակալական
խօսք ասաց այն ծնողներին, որոնք
իրենց երեխաների հետ միասին
ներկայ էին հանդիսութեանը եւ
երեխաներին ականատեսը դարձրին այս հոյակապ ներկայացմանը:
Կարեւոր է նշել, որ սոյն բեմադրութիւնը իրականացնելու գործում իրենց սերտ համագործակցութիւնն են բերել նաեւ հետեւեալ
կազմը՝
Ծրագրի կազմակերպչական աշխատանքների պատասխանատու ՝
Վահիկ Ասատրեան
Գլխաւոր փորձավարներ՝ Արիգա
Միրզախանեան, Նարինէ Շահնազարեան, Անահիտ Սեղբոսեան եւ
Բերթիա Խանբաբայի
Օգնական փորձավարներ՝ Նարիս Գրիգորեան, Ֆրելին Մաւաթեան, Զեփիւռ Յարութիւնեան եւ
Անայիս Հայրապետեան
Բեմադրական աշխատանքներում «Զարթօնք» պարախմբի HipHop-ի մասնագէտ դասատու՝ Արեգ
Բաբայեան
«Չարի վերջը» ներկայացման
երաժշտութեան հեղինակ՝ Վահէ
Հայրապետեան
«Զարթօնք» պարախմբի կազմակերպչական աշխատանքների
պատասխանատու՝ Լիդիա Աւետիսեան
Բեմայարդարման եւ զգեստների
ձեւաւորում՝ բեմադրիչ Լոռեթա Աւետիսեան
Նաեւ ծնողական խորհուրդը, որը
ինչպէս միշտ որեւէ ջանք չի խնայել
խմբի աշխատանքները իրագործելու հարցում:
Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ.
«Արարատ» միութեան
թղթակից՝
ԵՐԱՆՈՒՇ ԹԱՀՄԱԶԵԱՆ
Լուսանկարիչ՝ «Ալիք» օրաթերթի
Նոր Ջուղայի թղթակից
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Ատրպատականի հայոց թեմի
առաջնորդը Ղարադաղի Բերդ գիւղում
թուրքերը իրենց գիւղն անւանում են
«Քալալու», որը վերոյիշեալ տեղանունի
իմաստը շատ չի՛ փոխում:

Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ - Ատրպատականի
հայոց թեմի առաջնորդ՝ Տ. Գրիգոր
եպս. Չիֆթճեանի ուսումնասիրական
աշխատանքները, թեմի տարածքում
նախկին հայաբնակ շրջանների տեղագրութիւնը կատարելու, յուլիսի 6-ին
նրան հասցրել էին Ղարադաղի Բերդ
գիւղը: Տեղի եկեղեցու, գերեզմանատան
եւ ընդհանրապէս նախկին հայկական
կեանքի մասին Սրբազան Հօր կատարած ուսումնասիրութիւնը ստորեւ ներկայացնում ենք ի՛ր գրչով:
«Ամառնամուտը հազիւ տեսած եւ
գարնան ձիւնհալի պատճառով ցեխոտ
ճանապարհների չորացումը սպասելուց
արդէն անհամբեր դարձած, շուտով մեր
«կարօտի երկիր» Ղարադաղ մեկնեցինք,
շարունակելու համար մեզ այնքան հետաքրքրող անցեալը, մեր թեմի այդ
տարածաշրջանում նախապէս ապրող
հայութեան:
Մուտք
Անգութ խաների եւ ճանապարհ
կտրող աւազակների անապահով միջավայրում՝ Ղարադաղի անմատոյց լեռներում եւ անգտանելի ձորերում
թաքնւած շէներում դարերով ապրած
հայ գիւղացին, մի կերպ գոյատեւել էր,
երբեմն ինքնապաշտպանութեամբ յաղ-

մետր բարձրութեան վրայ է գտնւում:
Առաջին իսկ հայեացքից փշաքաղւեց
մեր մարմինը, որովհետեւ հեռւո՜ւմ,
կիրճի մէջ մենաւո՜ր ծւարած այս
գիւղը յանկարծ տեսաւ մեզ եւ վաղեմի
բարեկամ գտած լինելու սիրազեղ կարօտով սկսեց կանչել մեզ դէպ իրեն…:
Ճանապարհի դժւարութիւնները մոռացանք: Ինքնաշարժը թափ էր տալիս
իւրաքանչիւր փոսի եւ քարի հանդիպելիս, սակայն ո՞վ էր ուշադրութիւն
դարձնում դրա տնքտնքոցին: Կարօտը
չէր խնայում մինչեւ անգամ դրա
անիւներին: Նա իր ցածի զսպանակները
ջարդելու գնով արագութիւն էր հաւաքում իր վեց մխոցային ուժեղ սրտում,
վայրկեան առաջ մեզ հասցնելու մեր
հեռաւոր հարազատին, որպէսզի իրար
վզին պլլւէինք:
Շրջանը բերրի հողով հարուստ է,
դրա համար էլ տեղ-տեղ վաչկատուն
ընտանիքներ (իլաթներ) իրենց վրանները
լարած, անասնապահութեամբ էին
զբաղւած, օգտւելով դալար մարգագետիններից եւ ջրառատ գետերից: Տեղ-տեղ
էլ գիւղացիներ հազարաւոր փեթակներ
էին տեղադրած զինւորական կանոնաւոր շարքերի նմանողութեամբ, լեռնային բազմատեսակ ծաղիկներով լեցուն բնութիւնից իրենց մեղուներին
հրապուրելու եւ ապա նրանց պատ-

թելով եւ երբեմն էլ գլուխ ծռելով իրենից
աւելի զօրաւոր բռնատէրին:
Թաւրիզից մինչեւ Քալէյբար արդէն
մեզ համար սովորական ճանապարհ է
դարձել, յատկապէս Ղարադաղի նախկին հայկական գիւղերի այցելութիւն
տալու մեր ճամբորդութիւնների շարանում: Այդ երկար ճանապարհը հատելուց
յետոյ, Ղարադաղի Քէյւան գաւառակը
գնալու համար, դէպի հարաւ-արեւմուտք
17 կլմ. եւս տարաւ մեզ մեր ամենագնացը,
որտեղից էլ թեքւեցինք դէպի արեւելք
եւ 16 կլմ. հողաքանդ ճանապարհից,
դժւարանցանելի կածաններից անցնելով,
վերջապէս հեռւում, ձորի մէջ տեսանք
տների կտուրներ, որոնք մեծ մասամբ
կարմիր ներկւած թիթեղներով էին
ծածկւած: Իրանում վերջին տարիներին
նորութիւն է, որ ձիւնից ու անձրեւից
գիւղական տները պաշտպանելու համար, գունագեղ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ եւ տարբեր գոյնի թիթեղեայ ծածկերով են փակում տանիքները, որոնք
հեռւից, յատկապէս ձորամիջի տներին
տալիս են իւրայատուկ գեղեցկութիւն:
Մեր տեսած այս գիւղը Բերդ գիւղն էր,
որին հիմա տեղացիները թարգմանաբար ասում են «Քալալու» (թրգմ.՝ «Բերդ
ունեցող գիւղ»): Բերդ գիւղը ծովից 1310

րաստած առողջարար բարիքից օգտւելու:
Մեր ճանապարհի ընթացքում գիւղացիները ցոյց տւեցին մեզ մի բարձր
լեռ, որը կոչւում էր «էրմենի տաղի»
(Թրգմ.՝«Հայկական լեռ»): Ստեփանոս
Օրբէլեանի 1513 թւականին արտագրւած
«Պատմութիւն Նահանգին Սիսական»
գրքի յետեւում, հետագային աւելացւել են
Տաթեւի վանքին պատկանող գաւառների
անունները, որտեղ Ս. Թադէի վանքի հետ
այս գիւղն էլ արձանագրւել է «Բերդին
յետեւն» անւանումով:
Բերդ գիւղի հիւսիսակողմում, շուրջ
երկու կլմ. հեռաւորութեան վրայ, լեռների անմատոյց բարձունքում են
գտնւում Ուրարտական «Աւարսին»
բերդի աւերակները: Բերդը ծանօթ է
նաեւ «Սղընի բերդ» անունով: Այստեղ
ոտքով բարձրանալը 6-7 ժամ կը
քաշի: «Աւարսին»-ի վեհ բարձունքից
Բերդ գիւղը երեւում է կիրճի մէջ:
Գիւղը «Աւարսին» բերդի ստորոտի
փէշերին եւ դրա մուտքի յետեւի կողմի
ձորակում լինելուն, մեր նախնիները
իրենց նոր բնակավայրը անւանել են
«Բերդին յետեւն»: Սոյն անունը դարերի ընթացքում փոփոխութեան ենթարկւելով եղել է «Բերդին», «Բերդիկ»
եւ ապա՝ պարզապէս «Բերդ», իսկ այսօր

Հայասէր բերդցիները
Գիւղ հասանք առաւօտեան, երբ
իւրաքանչիւր ոք պատրաստւում էր իր
դաշտի աշխատանքին: Այսօր Բերդը
թուրքաբնակ գիւղ է: Օտարականներիս
մուտքը տեսնելով իրենց գիւղ, մի քանի
հոգի շուտով մօտեցան մեզ, հարցնելով
մեր այստեղ յայտնւելու պատճառը:
Փաստօրէն այլ ճանապարհ չկար այնտեղից անցնելով գնալու: Ուրեմն կա՛մ
շփոթւել էինք ու այսքան երկար ճանապարհ կտրելով հասել այստեղ, եւ
կա՛մ մի բան էինք փնտրում աշխարհի
այս վերջի կէտում…:
Գիւղի կանայք գոյնզգոյն շորերով
հաւաքւել էին հսկայ թթենու տակ եւ
մի քանի հոգով սփռոց էին պահել, իսկ
ծառի վրայ բարձրացած տղամարդը
ծառը թափ էր տալիս, սպիտակ թութը
անձրեւի նման տեղացնելով սփռոցի մէջ:
Ծառի տերեւների մէջ կորած տղամարդը, որ ցածում գիւղացիների հետ
մեր խօսակցութիւնից իմացել էր մեր
հայ լինելը, եւ որ հայութեան արմատներ
փնտրելու էինք եկել իրենց գիւղ, վերեւից
հայերէն լեզւով ձայնեց, ասելով.
- Բար լօ՜ս:
Յուզւեցինք աննախադէպ այն երեւոյթից, երբ գիւղի հայաթափումից շուրջ
75 տարիներ յետոյ, յատկապէս նկատի
ունենալով որ այդ թւից մինչեւ այսօր
ընդհանրապէս ո՛չ մի հայ չէր այցելել այդ
գիւղ, գտնւեց մի հոգի, որը վստահաբար
իր մեծ ծնողներից սովորել էր հայերէն
լեզւով արեւածագին բարեւելու բառերը: Զարմանալին այն էր, որ նա իր
մտքում պահել էր այս զոյգ բառերը,
ճիշտ ա՛յս րոպէի համար, մեր այցի
առիթով անթառամ ծաղկեփունջ իբրեւ
մատուցելու դրանք մեզ…:
- Բար լօ՜ս, կերտէշ (թրգմ. «եղբայր»),պատասխանեցինք, հարցնելով թէ ուրիշ
ի՞նչ նախադասութիւններ կամ գէթ
բառեր իմանում էր նա հայերէն լեզւով:
Մարդը շուտով ցած իջաւ ծառից, մինչ

կանայք աման բերելով լցրեցին սփռոցի
մէջ թափւած թթից եւ հիւրասիրեցին մեզ:
Առանց չափազանցելու, մեղրի քաղցրութիւնից մի քիչ նւազ էր Բերդ գիւղի
մուտքին, հայոց եկեղեցուց քիչ հեռու
հայերի կողմից անցեալում տնկւած այս
թթենու պտուղը, որը անյագօրէն կերանք
արշալոյսին:
Ղարադաղի այլ գիւղերում երբեմն
մեր դիմագրաւած դժւարութիւնները,
գիւղացիների դժկամութեան եւ կամակորութեան իմաստով, այս գիւղում
երբեք չունեցանք: Երախտապարտ էին
նրանք, իրենց գիւղի նախկին տէրերի՝
հայերի հանդէպ: Մէկ առ մէկ ցոյց
էին տալիս նրանք հարիւրաւոր տարիք ունեցող ընկուզենիներին ու թթենիներին, երբեմն զգուշութեամբ ակնարկելով ոգելից ըմպելիներին, որոնք հայերը անցեալում պատրաստում էին
դրանց պտուղներից…: Երանի՜ էին տալիս այն օրերին, երբ հայերի հետ իրենց
նախնիները ապրում էին բարի դրացիութեամբ եւ համերաշխ կեանքով:
Անշուշտ նրանք պատմութիւնից անտեղեակ էին մեծաւ մասամբ, սակայն
յատուկ ուրախութիւն կար նրանց աչքերում, հայերիս հետ հանդիպելու առիթով:

Բերդ գիւղի Ս. Յակոբ եկեղեցին
Գիւղի մուտքի ճիշտ ձախին, դէպի
կողքի ձորը խրւած վիճակում, գրեթէ
ճանապարհի բարձրութեան հաւասարւած կտուրով, քառանկիւն մէկ շինութիւն
կայ, այժմ ցեմենտով ծեփւած եւ տանիքը
ձիւթապատ արծաթագոյն թղթով ջրամեկուսացւած, որը Բերդ գիւղի Ս. Յակոբ
եկեղեցին է եղել: Կառոյցը այնպէս էլ աչքի
չի՛ երեւում: Վստահաբար անցեալում
խաչ էր ունեցել կտուրում, որով հասկացւում էր դրա եկեղեցի լինելը:
Ղարադաղի այլ գիւղերում գտնւող
մեր եկեղեցիների ճակատագրից տարբեր չի՛ եղել այս եկեղեցու ճակատագիրը,
որը դարձեալ, գիւղի հիմնադիր հայերի
դէպի Հայաստան ներգաղթից (1946 թ.)
տասնամեակներ յետոյ փոխակերպւել
էր մզկիթի, պարզապէս խորանի բաժինը
հարթացնելով եւ տանիքի խաչը ցած
բերելով:
7x5 մետր տարածքով եւ երկուսուկէս
մետր բարձրութեամբ այս շինութիւնը
արտաքնապէս եւ ներքնապէս կորցրել
է իր հնութիւնը, որովհետեւ արտաքին
մասի գիւղական անտաշ քարերը ծեփւել
են, հաւանաբար անձրեւի ջրի ներս
թափանցումը կասեցնելու համար, իսկ
ներքին պատերն էլ սպիտակացւել են
լուսաւորութեան համար:
Ի դէպ, մեր այցելութեան օրը գիւղը
էլեկտրական հոսանքով էր օժտւում…:
Սիւները գցել էին եւ էլեկտրական
ընկերութեան բանւորները բարձրացել
էին դրանց վրայ եւ լարեր էին քաշում
մէկից միւսը: Մեր հարցին թէ մինչեւ
հիմա ինչպէ՞ս էին ապ-րում…նկատի
ունենալով 21-րդ դարի պայմանները
աշխարհում, նրանք մեզ զարմացրին
ասելով, որ յատուկ սարքեր են տեղադրել իրենց կտուրներում, արեւի ճառագայթներից օգտւելու: Անշուշտ շատ
թոյլ լուսաւորում էր դա ըստ իրենց
պատմածի եւ այլազան գործիքների
օգտագործման համար չէր բաւարարում
դրա ուժը: Ուստի, պետական միջոցներով Բերդ գիւղն էլ մեր այցելութեան
օրւայ երեկոյեան լուսաւորւելու էր
էլեկտրական հոսանքով:
Մեր թեմի արխիւում պահպանւած
տոմարների համաձայն, 1902 թ.-ին
Բերդ գիւղի ծխատէր է իբրեւ յիշւում
Տ. Մուշեղ քհնյ. Տէր-Մինասեանը, որը
ստորագրել է գիւղում տեղի ունեցած
բոլոր խորհրդակատարութիւնների չա-

գիներին, յատուկ երկիւղածութեամբ եւ
յարգանքով ցոյց տւեցին հարաւային
բլուրը, որի կէսերին էր տեղակայւած
հայոց գերեզմանատունը, հսկայ ընկուզենիների շւաքի տակ ցաքուցրիւ տեղադըրւած շիրմաքարերով: Արձանագրութիւն ունեցող քարեր եւ սովորական
ժայռաբեկորներ լցրել էին զառիթափ
գերեզմանատունը, որի միջից ջորու ճանապարհ էր բացւել:
Հազիւ բարձրացած գերեզմանաքարերի մօտ եւ շնչասպառ լինելուց յետոյ
հանգստանալու նախապատրաստւած,
մեզանից առաջ հսկայ ընկուզենու
շւաքին նստած գամփռը կոկորդային
բարկացկոտ ձայներով իր ներկայութիւնը հաստատեց: Լեռներից գիւղ
դիմող գայլերի առաջը միայն նման շուն
կարող էր առնել, իսկ մենք կեանքում
առաջին անգամ էինք հանդիպում
այսքան կատաղած շան, որի ձեռքից
պրծում չունէինք ըստ երեւոյթին: Մեր
ընկերներից մէկը մեզանից առաջ էր
բարձրանում, ուստի նախ նրա դէմ
դիրքորոշւեց շունը, բերնում եղած բոլոր
շնատամները ցուցադրութեան հանելով:
Մեզ ընկերակցողը սակայն, քաջասիրտ
որսորդ էր: Նա երբ տեսաւ շան շարժւելն
ու յարձակւելը, ձեռքի երկաթեայ գաւազանով անխնայ սկսեց հարւածել
նրա վզին եւ ատամներին: Երկաթը
ատամներին զարնւելիս, յիշեցնում էր
վարպետ դաշնակահարի բթամատով,
ամբողջ ստեղնաշարի վրայ մէկ ծայրից
միւսը վազելու երաժշտութիւնը, որ բոլոր
ձայների ճաշակը միանգամից է տալիս
հիպնոսացած ունկնդրին: Այնքան արագութեամբ եւ յաճախականութեամբ էր
հարւածում նա, որ շունը երեւի ատամները խնայելու համար, իր պոչը հաւաքեց եւ հեռացաւ մեզանից: Այլապէս,
այդ օրւայ մեր աշխատանքային ծրագիրը փչացնելու էր տեղի այս «քաջ
պահապանը», որի ականջներն էլ մանկուց հատել էին:
Յիշեալ գերեզմանատանը արձանագըրութիւն ունեցող քարերի նորագոյնը
1908 թ.-ին էր պատկանում վաթսուն
տարեկան հասակում վախճանւած
Քոխայ (գիւղապետ) Մարտինին (Մարտիրոս) է պատկանում, որի գերեզմանաքարի վրայ կարդում ենք հետեւեալ
արձանագրութիւնը. «այս է դապան
լուսահոք-/ի մարդի Քոխաի/ վախճան է
1908 թ/ վին քար ամեն 60/ հասագի»:

փաբերական մատեանում: 1927-ին, նոյն
գիւղի իբրեւ ծխատէր յիշւում է Տ. Յովսէփ
քհնյ. Տէր-Յովսէփեանը: Նկատելի է, որ
ղարադաղցի քահանաներից շատերը,
ինչպէս վերոյիշեալ երկուսը, իրենց ազգանունների առջեւ ունեն «Տէր» մակդիրը: Այս հաստատում է, որ նրանք
քահանայի որդիներ կամ թոռներ են,
որոնք հին աւանդութիւնը պահպանելով, շարունակել էին իրենց գերդաստանի քահանայական շառաւիղը, այսինքն իսկական քահանայական տոհմի
պատմութիւն էին ստեղծել իրենց ընտանիքի համար:
Ինչպէս հարեւան գիւղերում, այստեղ
եւս մզկիթի վերածւած սոյն եկեղեցին
անգործածելի վիճակում է գտնւում
այժմ, հաւանաբար գիւղում կրօնաւորի
չգոյութեան պատճառով: Մէկ այլ վարկած եւս անվարան կարող ենք արձանագրել այստեղ, որ նոյնիսկ այցելու
կրօնաւոր ունենալու հնարաւորութիւնից
է զրկւել Բերդ գիւղը, բաւական հեռու եւ
դժւար հասանելի լինելու պատճառով:

Գիւղում դպրոցի չգոյութեան փաստը
նկատի ունենալով, տառասխալների
եւ այլ թերութիւնների հանդիպելուց,
ներողամիտ աչքով ենք ընթերցելու բնականաբար տապանաքարերի արձանագըրութիւնները: Վերոյիշեալ գրութիւնն
էլ իր ժամանակի համար փառաւոր
պիտի համարել, երեւի կիսագրագէտ
տիրացուի կամ տեղի քահանայի ցուցմունքով քանդակւած այս քարի վրայ:
Շիրմաքարերից ոմանք, յատկապէս
անմշակ ժայռաբեկորների տեսք ունեցողները, գերեզմանատան միջից բացւած ջորու ճանապարհի կողքին էին
մնացել, իսկ մի մասն էլ գլորւել էր
զառիթափից ցած եւ վերջին շունչն էր
առել մեծ ընկուզենիների բունի մօտ, եւ
նրանց զարնւելով այնտեղ կանգ առնելու
բախտին արժանացել:

Բերդ գիւղի հայոց գերեզմանատունը
Մեզ հետ զրուցող գիւղացիները,
որոնք արդէն «ողորմի» էին տալիս
իրենց գիւղի հիմնադիր հայերի հո-

«Հոգւոց» մրմնջացինք մեր պապերի
հանգստարանում, որտեղ վերջին անգամ երեւի ութ տասնամեակ առաջ
հայի ոտք էր հպւել եւ խունկ ու մոմ
էր վառւել: «Ողորմի» տւեցինք նրանց,
ովքեր իրենց կրծքով պաշտպանել էին
շինական անզէն ժողովրդին, հոգով ու
սրտով կառչած պապենական հողին եւ
ազգային արժանապատւութեանը»:
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Արմէն Սարգսեանն այցելել է
Երեւանի քաղաքապետարան
«168.am» - Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեանը յուլիսի
17-ին այցելել է Երեւանի քաղաքապետարան: Քաղաքապետ Հայկ Մարութեանը նախագահին է ներկայացրել
Երեւանի զարգացմանն ուղղւած
ընթացիկ ու առաջիկայ ծրագրերը:
Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել մայրաքաղաքի զարգացման
հեռանկարների շուրջ:
Հանդիպման աւարտին նախագահ Արմէն Սարգսեանը զրուցել է
նաեւ Երեւանի գլխաւոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչեանի հետ:

Թումանեանի հեքիաթների հոլանդերէն
հրատարակութեան նախագիծը
իրականացման փուլում է
«yerkir.am» - Թումանեանի հեքիաթների հոլանդերէն հրատարակութեան Հոլանդիայում ՀՀ դեսպանութիւն նախագիծը իրականացման փուլում է։ Այս մասին
«Ֆէյսբուք»-ի իր էջում գրել է Հոլանդիայում Հայաստանի դեսպան
Տիգրան Բալայեանը:
«Թարգմանութիւնը Աննա Մարիա Մաթաարի կողմից աւարտւել
է, գիրքը ներառւած է Rubinstein հրա-

տարակութեան աշնանային հրատարակութիւնների կատալոգում։
Նախագծի հովանաւորն է Ամստերդամում ՀՀ պատւաւոր հիւպատոս
Ռոբերտ Զիկը»,- նշել է դեսպանը:
Հեքիաթների թարգմանութիւնն
իրականացւել է ՀՀ Կրթութեան,
գիտութեան, մշակոյթի, երիտասարդութեան եւ սպորտի նախարարութեան աջակցութեան շնորհիւ։

Կիեւում լոյս է տեսել «Ուկրայինայի
տարածքում հայերի տաճարային
ճարտարապետութիւնը» գիրքը
«168.am» - Ուկրայինայի մայրաքաղաք Կիեւում լոյս է տեսել
«Ուկրայինայի տարածքում հայերի
տաճարային
ճարտարապետութիւնը» գիրքը: Հետազօտող Մարիա
Արսէնեանի մենագրութիւնում ուսումնասիրւել է աւելի քան 160
հայկական շինութիւն:
Հրատարակութիւնը պարունակում է ուսումնասիրւած աղբիւրների հսկայական քանակ (աւելի
քան 450) եւ ընդգրկում է 9-ից 19-րդ
դարի Ուկրայինայի տարածքում
հայկական եկեղեցիների ճարտարապետութիւնը: Այն նաեւ բնութագրում է հայկական տաճարային
ճարտարապետութեան
առանձնայատկութիւնները, քանդակագործութիւնը, սիմւոլիկան եւ զարդանախշերը:

«ankakh.am» - ՀՀ ԳԱԱ Արամ
Նալբանդեանի անւան Քիմիական
ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտաշխատող, քիմիական գիտութիւնների թեկնածու Սոֆիա Այդինեանը դարձել է Մենդելէեւի պարբերական
աղիւսակի
118-րդ
«Oganesson» (Օգանեսոն) տարրի
մրցանակակիր: Մրցանակաբաշխութիւնը տեղի ունեցաւ սոյն թւականի յուլիսի 8-ին՝ Փարիզում,
Մաքուր եւ կիրառական քիմիայի
միջազգային միութեան (IUPAC)
Գլխաւոր ասամբլեայի 50-րդ եւ
IUPAC-ի՝ 47-րդ Համաշխարհային
Քիմիական կոնգրեսի նիստում:
Այս տարի աշխարհը նշում է
Մենդելէեւի պարբերական աղիւսակի 150-ամեակը: Այս կապակցութեամբ IUPAC-ը եւ Երիտասարդ քիմիկոսների միջազգային
ցանցը (IYCN) անցկացրեցին մրցոյթ
ամբողջ աշխարհի երիտասարդ
քիմիկոսների շրջանում: Յաղթող
ճանաչւած 118 երիտասարդ քիմիկոսները, ում աշխատանքները ներառում է IUPAC-ի առաքելութիւնն ու հիմնական արժէքները,
դարձան Մենդելէեւի պարբերական աղիւսակի 118 տարրերի ներկայացուցիչ:
Այսպիսով, ստեղծւել է Երիտասարդ քիմիկոսների պարբերական
աղիւսակը:

Հեղինակը պատմում է Հայաստանի եւ Ուկրայինայի շինութիւնների մասին, տեղեկատւութիւն է
տրամադրում էսքիզների, քարտէզների, աղիւսակների եւ լուսանկարների մասին: Հայաստանի եւ Հայ
Առաքելական Եկեղեցու պատմութիւնը գրքում կարեւորւում է
ճարտարապետական առանձնա-

յատկութիւնների պրիզմայով:
Հասարակական գործիչ Ելենա
Յովհաննիսեանի կարծիքով՝ գիրքը
մեծապէս կօժանդակի ինչպէս
Ուկրայինայի հայկական Սփիւռքի
հետազօտողներին, այնպէս էլ՝ գործնական քայլերին, օրինակ, էթնօտուրիստական երթուղիների եւ
նախագծերի ստեղծմանը:

Պորտուգալական ֆուտբոլի լեգենդ
Նունու Գոմէշն այցելեց Ծիծեռնակաբերդի
յուշահամալիր
«armenpress.am» - Պորտուգալիայի հաւաքականի նախկին յարձակւող, Եւրօ-2020-ի ԻՒԻՖԱ-ի դեսպան, պորտուգալական ֆուտբոլի
լեգենդ Նունու Գոմէշն յուլիսի 17-ին
այցելեց Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր:
«Արմէնպրես»-ի հաղորդմամբ`
յարգանքի տուրք մատուցելով Հայոց
Ցեղասպանութեան զոհերի յիշատակին` պորտուգալացին պատասխանեց նաեւ լրագրողների հարցերին: Գոմէշը փաստեց, որ Հայաստանում է երկու աշխատանքային օրով, որի ընթացքում
կը հետեւի նաեւ այս օրերին

Երիտասարդ քիմիկոս Սոֆիա
Այդինեանը դարձել է
Մենդելէեւի պարբերական
աղիւսակի 118-րդ «Oganesson»
(Օգանեսոն) տարրի
մրցանակակիր

Երեւանում ընթացող Եւրոպայի
ֆուտբոլի Մ19 տարեկանների
առաջնութեանը: «Ես առաջին անգամը չէ, որ Հայաստանում եմ:
Այստեղ եմ եկել նաեւ տարիներ
առաջ ազգային թիմի հետ»,- ասաց
նա:
Պորտուգալացի ֆուտբոլիստի
ասութեամբ` ֆուտբոլի զարգացման
համար հարկաւոր է մեծ ուշադըրութիւն դարձնել պատանի
ֆուտբոլիստներին, ինչն արդէն իսկ
արւում է Հայաստանում: «Հիմա
ամենակարեւոր տեղում եմ, որտեղ
պէտք է այցելէի եւ նման կերպ
փորձում եմ իմ յարգանքի տուրքը

մատուցել զոհերի յիշատակին»,ընդգծեց նա:
Գոմէշը լիայոյս է, որ Երեւանում
ընթացող Եւրօ-2019-ում Պորտուգալիայի ընտրանին, որը մրցաշարի գործող չեմպիոնն է, կարող է հասնել մրցաշարիկիսաեզրափակիչկամեզրափակիչ:

(https://iupac.org/100/pt-ofchemist/): Մենդելէեւի աղիւսակի
118-րդ տարրը ստացել է «օգանեսոն»
(Og) անունը՝ ի պատիւ տարրը
յայտնաբերողի՝ ՌԴ Դուբնայի միջուկային
հետազօտութիւնների
միացեալ ինստիտուտի Ֆլիորովի

անւան միջուկային ռէակտորների
լաբորատորիայի գիտական ղեկավար, ՌԴ գիտութիւնների ակադեմիայի ակադեմիկոս, ՀՀ գիտութիւնների ազգային ակադեմիայի
արտասահմանեան անդամ Իւրի
Օգանեսեանի:
Սոֆիա Այդինեանի հետազօտութիւնները ներառում են նիւթաբանութեան ոլորտը, մասնաւորապէս, կեղծ համաձուլւածքների,
կենսահամատեղելի միացութիւնների, դժւարահալ անօրգանական
միացութիւնների եւ այլ նանոկառուցւածքի նիւթերի ստացումը
բարձրջերմաստիճանային ինքնատարածւող սինթէզի` (ԲԻՍ) կամ
այրման սինթէզի եղանակով:
Գիտական
հետազօտութիւններից են կենսաւերարտադրողական համակարգերի մոդելաւորումը եւ ստացումը ԲԻՍ եղանակով ադիտիւային տեխնոլոգիաների համար, ինչպէս նաեւ կենսագազից ջրածնի ստացման ելքը
մեծացնելու համար կայուն, արդիւնաւէտ եւ մատչելի կատալիզատորների ստացումը լուծոյթների
այրմամբ սինթէզի եղանակով:
Ներկայումս նա նաեւ զբաղւում է
ադիտիւային տեխնոլոգիաների համար անհրաժեշտ կառուցւածքով
բարձրջերմաստիճանային
նիւթերի սինթէզով: Սոֆիա Այդինեանն առաջարկել է այրման
ռեժիմում գերամուր եւ թեթեւ,
նանոկառուցւածքով կերամիկական նիւթերի ստացման նոր եղանակ 3D տպագրութեան համար,
որոնք հեռանկարային են համարւում տիեզերաշինութեան համար:

Հայ պատանիները Լոնդոնում
մաթեմատիկայի օլիմպիադայում
3 մեդալ են նւաճել

«lragir.am» - Յուլիսի 19-ին
Լոնդոնում աւարտւեց մաթեմատիկայի միջազգային օլիմպիադան:
Հայ պատանի մաթեմատիկոսները
նւաճել են երկու արծաթէ մեդալ,
մէկ բրոնզէ մեդալ, երկու գովասանագիր են ստացել:
«Նախորդ տարւայ համեմատ
երեք բրոնզէ մեդալ պակաս ունենք,
ինչը պայմանաւորւած է թիմի
թարմացմամբ: Մեդալների որակը
պահում ենք, եւ արդէն յաջորդ
տարի ոսկու խնդիր պէտք է դնել:

Շնորհաւոր մեր թիմի անդամներին
եւ նրանց մարզիչներին»,- նշել է նա:
Տեղեկացնենք,
որ
արծաթէ
մեդալների են արժանացել Գագիկ Մագակեանը եւ Լիովա Փանոսեանը, բրոնզէ մեդալի՝ Նորայր
Բաղդասարեանը:
Յիշեցնեմ, որ մի քանի օր առաջ
ֆիզիկոսները վերադարձել էին
հինգ բրոնզէ մեդալով: Սպասում
ենք միւս թիմերի արդիւնքներին`
քիմիայից,
կենսաբանութիւնից,
աստղագիտութիւնից:

ԿԻՐԱԿԻ, 21 ՅՈՒԼԻՍԻ 2019 - ԷՋ 7

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 144 (23341)

Տոկիօ-2020-ի մեդալների
արտադրութեան համար
անհրաժեշտ մետաղները
հաւաքւել են
«panorama.am» - Տոկիօ-2020-ի կազմկոմիտէն
յայտարարել է, որ Օլիմպիական եւ Պարալիմպիկ խաղերի 5000 մեդալների արտադըրութեան համար անհրաժեշտ մետաղների
ամբողջ քանակը հաւաքւել է: Այս մասին գրում
է ՀԱՕԿ-ը։
Երկու տարւայ ընթացքում բջջային հեռախօսներից, համակարգիչներից եւ այլ տեխնիկաներից արդիւնահանւել է 32 կիլոգրամ
ոսկի, 3,5 տոննա արծաթ եւ 23 ցենտներ բրոնզ:
Անհրաժեշտ քանակն ապահովելու համար
օգտագործւել է 6 մլն. հին էլեկտրոնիկա:
Հետաքրքիրն այն է, որ մարզիկներից ինչ-որ
մէկը կը ստանայ ՄՕԿ-ի նախագահ Թոմաս
Բախի հեռախօսից ստացւած մեդալը: Վերջինս
սեփական հեռախօսը նւիրաբերել էր ի նշան
բնապահպանական նախաձեռնութեան աջակցութեան:
Միջազգային օլիմպիական կոմիտէի պա-

հանջների համաձայն՝ ամենաբարձր պարգեւը
պէտք է արծաթէ հիմք ունենայ եւ պարունակի
առնւազն 6 գրամ մաքուր ոսկի:
Աւելի վաղ յայտարարւել էր, որ Տոկիօ2020-ի պատւոհարթակները պատրաստւելու
են վերամշակւած պլաստիկից: 100 այդպիսի
պատւոհարթակի արտադրութեան համար
անհրաժեշտ է 100 տոննա թափօն:

Թուրքական...
(Շար. 3-րդ էջից)

եղել մեր պատկերասրահը, իսկ հիմա նրանք
ամբողջովին փոխում են դրա էութիւնը»:
El Tiempo-ն տեղեկացրել է, որ «խորհուրդը
չի քննարկում միայն մշակութային ծառայութիւնները Թուրքիային: Այժմ նրանք բացայայտ կերպով քննարկում են քաղաքի կողմից 2014 թ. ընդունւած հռչակագրի փոփոխութեան հարցը, որով քաղաքապետարանն ընդունել է Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը», ասել է
«Բրայթբարդը»:
Մինչեւ հիմա թուրքական հրաւէրը հակառակ ազդեցութիւն է ունեցել Թուրքիայի
վրայ, քանի որ այն առաջ է բերել բազմաթիւ
քննարկումներ Հայոց Ցեղասպանութեան
մասին Կոլումբիայի լրատւամիջոցներում,
իսկ քաղաքապետը եւ Քաղաքային խորհրդի
անդամները խնդիրներ ունեցան օրէնքի հետ:
Բրազիլիայում Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանը, որը հաւատարմագըրւած է նաեւ Կոլումբիայում, պէտք է
անյապաղ միջոցներ ձեռնարկի թուրքական
լաբբիստական ջանքերին հակազդելու համար: Հարաւային Ամերիկայի հայ համայնքները եւս պէտք է ձեռնամուխ լինեն նման
գործողութիւնների: Նրանք պէտք է նաեւ
ապահովեն, որ Քաղաքային խորհուրդը չեղեալ չհամարի Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման մասին իր նախկին որոշումը եւ
ձերբազատւի օսմանեան որմնանկարից:

Թարգմանութիւնը՝
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆԻ
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Լէյբորիստական
կուսակցութեան
ղեկավարը մեղադրել է
Թրամփին Իրանի
կողմից բրիտանական
լցանաւի
կալանման մէջ
«news.am» - Մեծ Բրիտանիայի Լէյբորիստական
կուսակցութեան
ղեկավար
Ջերեմի Քորբինը մեղադրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին Իրանի կողմից
Հորմուզի նեղուցում բրիտանական լցանաւի կալանման մէջ,- տեղեկացնում է «Daily
Mail»-ը։
Ըստ Քորբինի, ստեղծւած իրավիճակում
պէտք է մեղադրել Թրամփին անցած տարի
Իրանի հետ միջուկային ծրագրից դուրս
գալու որոշման համար։
«Նախագահ Թրամփի որոշումը՝ խզել
Իրանի հետ գործարքը, յանգեցրել է լիամասշտաբ կոնֆլիկտի ռիսկի... Լարւածութիւնը չէզոքացնելու եւ Պարսից ծոցում
պատերազմի սպառնալիքը լիցքաթափելու
համար կենսականօրէն անհրաժեշտ է
վերականգնել պայմանագիրը միջուկային
գործարքի մասին ՄԱԿ միջնորդութեամբ»,ասել է նա։
Աւելի վաղ Իսլամական յեղափոխութեան պահապանների կորպուսը ԻՀՊԿ
յայտարարել էր Հորմուզի նեղուցում ուրբաթ գիշեր Stena Impero բրիտանական
լցանաւի կալանման մասին։ Իրանական
ԶԼՄ-ների համաձայն՝ բրիտանական լցանաւի կալանման պատճառը դրա բախումն էր
ձկնորսական նաւի հետ։
Ինչպէս նշւում է ԻՀՊԿ յայտարարութիւնում, բրիտանական Stena Impero
նաւթային լցանաւը կալանւել է միջազգային կանոնների խախտման հետ կապւած,
Հորմոզգան նահանգի նաւահանգստային
եւ ծովային կազմակերպութեան խնդրանքով։

Անգլիայի...
(Շար. 1-ին էջից)

Իրանի նաւթը փոխադրող նաւթային
լցանաւը, Անգլիայի քայլը անօրինական
էր, բայց մենք, այս վերջին քայլին ենք
գնացել Իրանի նաւահանգիստների եւ
նաւարկութեան կազմակերպութեան ներկայացրած դիմումի համաձայն, նկատի առնելով անգլիական նաւի օրինախախտումները եւ անհրաժեշտ է հարցը
քննարկել իրաւական ու օրինաւոր ուղիներով»:
Եւրոմիութեան արտաքին քաղաքականութեան խօսնակ Մայա Կոթսիանչիչը
մի հաղորդագրութեամբ պահանջել է
Իրանի եւ Անգլիայի ինքնազսպւածութինը
եւ յայտարարել է. «Այն պայմաններում, երբ
լարւած է տարածաշրջանի իրավիճակը,
նման իրադարձութիւններ էլ աւելի վտանգաւոր են դարձնում լարւածութիւնները
եւ հարցականի ենթարկում ներկայի լարւածութիւնները կարգաւորելու համար ընթացող գործողութիւնները»:
ՄԱԿ-ում, Անգլիայի մնայուն ներկայացուցիչը նամակով իրազեկել է Անվտանգութեան խորհրդին եւ ՄԱԿ-ի գլխաւոր
քարտուղարին Պարսից ծոցում այդ երկրի
նաւթային լցանաւի կալանաւորման մասին: Գրութեան մէջ Անգլիայի ներկայացուցիչը խիստ մտահոգութիւն յայտնելով լարւածութիւնների մակարդակի շուրջ,
յայտարարել է, որ Անգլիայի համար
առաջնահերթութիւն
է
լարւածութեան
կանխումը եւ չի ցանկանում Իրանի հետ
առճակատման գնալ: Նա միաժամանակ
նշել է, որ անընդունելի է Իրանի քայլը եւ
յայտարարել, որ Անգլիան ցանկանում է,
որպէսզի հարցը դիւանագիտական հանգուցալուծում գտնի:
Իսլամական յեղափոխութեան պահակազօրի խօսնակ գեներալ Ռամազան Շարիֆը յայտարարել է, որ վճռակամ ենք
Պարսից ծոցում եւ Հորմոզ նեղուցում
ազգային ինքնիշխանութիւնը եւ օրէնքը
գործադրելու հարցով եւ նշել է. «Անգլիական լցանաւը, որը ուղեկցւում էր մի
ռազմանաւի միջոցով, մեր ուժերի վճռակամ
գործողութեամբ կասեցւելով, օրինաւոր
հետազօտութիւնների ու քննարկումների
համար ուղեկցւել է դէպի առափնեայ
նաւահանգիստ»: Նա ընդգծել է, որ Պարսից
ծոցում եւ Հորմոզ նեղուցում նաւարկող բոլոր նաւերը պարտաւոր են յարգել միջազգային, նաեւ նաւարկութեան օրէնքները,
որը ռազամավարական այս տարածքում
անվտանգութեան ու խաղաղութեան պահպանման երաշխիքն է, եւ շեշտել է. «Նման
օրէնքներ միայն այս տարածաշրջանին չեն
առնչւում եւ գործում է նաեւ աշխարհի այլ
ջրային ճանապարհներում, սակայն այս
տարածաշրջանում առգոյ զգայնութիւնների
եւ անդրտարածաշրջանային ուժերի ոչ
մասնագիտական ներկայութեան պատճառով, նման օրէնքների գործադրումը աւելի անհրաժեշտ է համարւում»:

«Թուրքական...
(Շար. 1-ին էջից)

հանրութիւն կոչեցեալը ոչ մի ձայն չի բարձրացնում, կարծես՝ նրանք խուլ են, համր են,
որ այս երեւոյթները չեն նկատում»:
Հասանովը վրդովւած նշեց, որ թուրքական իշխանութիւններն իրենց 20 միլիոն քուրդ ժողովրդին բռնութեան են ենթարկում, քուրդ ժողովրդի առաջնորդը՝
Աբդուլլահ Օջալանը, 20 տարի է՝ բանտում է:
«Իրաքեան Քուրդստանի ղեկավարութիւնն
այս երեւոյթը, կարծես, ոչ թէ արգելում է, այլ
նուրբ լռութիւն կայ այնտեղ: Նրանք պէտք է
դատապարտէին թուրքական պետութեան
այս յանցագործութիւնը, բայց երեւոյթին նայում են լռութեամբ»,- կարծիք յայտնեց նա:
Ըստ ԱԺ պատգամաւորի՝ թուրքական
նոր իշխանութիւնները որդեգրել են Օսմանեան կայսրութեան բոլոր երեւոյթները՝
մարդասպանութիւն, ռմբակոծութիւն, ցեղասպանութիւն:

ՄԱԿ-ը...
(Շար. 1-ին էջից)

ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարի գրասենեակի հրապարակած հաղորդագրութեան մէջ
նշւած է, որ Անտոնիօ Գուտերեշը մտահոգութիւնն է յայտնում Հորմոզի նեղուցում

ծաւալւող իրադարձութիւնների կապակցութեամբ եւ կարեւորում ծովագնացութեան
միջազգային օրէնքների յարգումը: Նա կողմերին զսպւածութեան կոչ է անում, որպէսզի
հնարաւոր լինի կանխել իրավիճակի առաւել սրումը:

Անգլիայի կողմից...
(Շար. 1-ին էջից)

Հանդիպման ընթացքում, որը իրականացել է անգլիական կողմի դիմումի հիմամբ,
շեշտւել է Իրանի դիրքորոշումը՝ անգլիական

նաւի բացայայտ խախտումների հիմամբ, որը
եւ հաստատւել է Իրանի նաւահանգիստների եւ նաւարկութեան կազմակերպութեան
պաշտօնատարների կողմից:

