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Համիդ Բայիդինեժադ.

«Իրանը պատրաստ է զանազան
սցենարների»

Լոնդոնում Իրանի դեսպան Համիդ Բայիդինեժադը զգուշացրել է.
«Անգլիայի կառավարութիւնը պիտի զսպի իր ներքին այն ուժերին, որոնք ցանկանում են լարւածութիւնը սրել Իրանի ու Անգլիայի
միջեւ առաւել քան նաւերի հարցը»:

www.alikonline.ir

Զարեհ Սինանեանը
հանդիպել է ՀՅԴ Հայ
Դատի մոսկովեան
յանձնախմբի
ներկայացուցիչների
հետ

(Շար. նոյն էջում)

Դոկտ. Զարիֆ.

«ԱՄՆ-ի
միահեծանութիւնը
խախտում է միջազգային
հիմքերը»

(Տես. 8-րդ էջում)

Մահացել է
ՄԱԳԱՏԷ-ի գլխաւոր
տնօրէն Իւկիա
Ամանօն
«tert.am» - 72 տարեկանում կեանքից հեռացել է Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալութեան
(ՄԱԳԱՏԷ) գլխաւոր տնօրէն Իւկիա
Ամանօն:
«Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալութեան քարտու-

Լոնդոնը պատրաստ է սառեցնել
Իրանի ակտիւները՝
ի պատասխան բրիտանական լցանաւի կալանքի
(Տես. 8-րդ էջում)

Իրանի նաւթային լցանաւն ազատ է արձակւել
Սաուդական Արաբիայի Ջիդա նաւահանգստից

ղարութիւնը խոր վշտով տեղեկացնում է գլխաւոր տնօրէն Իւկիա
Ամանոյի վախճանի մասին»,- ասւում է գործակալութեան մամուլի
ծառայութեան հաղորդագրութեան
մէջ: Նա գլխաւորում է ՄԱԳԱՏԷ-ն
2009 թւականից:

Խառազի.

«Ինքնապաշտպանութեան
հարցում
Իրանը ոչ
մէկի հետ չի
կատակում»
(Տես. 2-րդ էջում)

(Տես. 8-րդ էջում)

«yerkir.am»-Սփիւռքի գործերի
Գլխաւոր յանձնակատար Զարեհ
Սինանեանը Մոսկւա կատարած
աշխատանքային այցի շրջանակում յուլիսի 21-ին հանդիպել է
ՀՅԴ Հայ Դատի մոսկովեան
յանձնախմբի ներկայացուցիչների հետ: «Համախմբման շունչ
զգացւեց: Ձեզ յաջողւեց առանձին ձեւաչափերով համախմբել
տարբեր շրջանակների»,- ողջունելով Զարեհ Սինանեանին եւ
անդրադառնալով Գլխաւոր յանձնակատարի ՌԴ այցին՝ ասել է
ՀՅԴ Հայ Դատի մոսկովեան գրասենեակի պատասխանատու Ներսէս Ներսէսեանը:
Ողջունելով
ներկաներին՝
գլխաւոր յանձնակատարը կարեւորել է Սփիւռքում գործող
(Շար. նոյն էջում)

Հայաստանի Պետական կամերային երգչախմբի կատարմամբ՝

Կոմիտասի երաժշտութիւնը թեւածեց Թեհրանի
«Վահդաթ» դահլիճում»

Լուսանկարները՝ Արտեմ Ղ.

(Շար. 8-րդ էջում)

«ԱԼԻՔ» Կ. Դ. -Հասաւ սպասւած
պահը եւ Հայաստանի Պետական կամերային երգչախումբն իր հրաշալի
կատարմամբ Թեհրանի «Վահդաթ»
դահլիճում հնչեցրեց Կոմիտասի բացառիկ ու անկրկնելի երգն ու երաժըշտութիւնը:
Այն ամէնը ինչ կարելի է ասել
մի ելոյթի մասին, որը երկու ժամ
լեփ-լեցուն դահլիճի ունկնդիրներին

Զարեհ...

(Շար. նոյն էջից)

կառոյցների կօօրդինացւած աշխատանքը եւ ներկայացրել ՀայաստանՍփիւռք համագործակցութեան իր
տեսլականը: «Որտեղ էլ գտնւել եմ,
միշտ եղել եմ հայրենիքի զինւորը»,եզրափակեց իր խօսքը Զարեհ
Սինանեանը:

գառմել էր աթոռներին, իսկ աւարտին արդէն չէր դադարում ծափողջոյնների
տարափը:
Իրանում Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութեան կազմակերպութեամբ եւ Իսլ. մշակոյթի
ու առաջնորդութեան նախարարութեան, նաեւ «Ռուդաքի» մշակութային ու գեղարւեստական հիմնարկի համագործակցութեամբ, երէկ՝

յուլիսի 21-ի երեկոյեան ժամը 21:30-ին
մեկնարկեց Հայաստանի Պետական
կամերային երգչախմբի երկօրեայ
համերգի առաջին ծրագիրը նւիրւած՝
Կոմիտասի ծննդեան 150-ամեակին:
Սկզբում մայեստրօ Ռազմիկ Օհանեանը լսարանին ներկայացրեց Կոմիտասին, եւ նրա կենսագրական
տւեալների ընդմիջից՝ Հայոց Ցեղասպանութեան արհաւիրքը, որը աշ-

«Իրանը...

(Շար. նոյն էջից)

ԻՍՆԱ-ի համաձայն, դեսպանն
իր «twitter»-եան գրառման մէջ
ընդգծել է. «Սա բաւականին վտանգաւոր եւ անխոհեմ է տարածաշրջանի ներկայի զգայուն պայմաններում: Սակայն Իրանը հզօր է
եւ պատրաստ զանազան սցենար-

խարհին զրկեց Կոմիտասի ստեղծագործական տաղանդից:
Ապա բեմահարթակ հրաւիրւեց
Հայաստանի Պետական կամերային
30 հոգանոց երգչախումբը, հանրայայտ Ռոբերտ Մլքէեանի գեղարւեստական ղեկավարութեամբ եւ գլխաւոր դիրիժորութեամբ ու մեներգային եւ երգչախմբային աննախադէպ
կատարումներով հանդիսատեսին
ների համար»:
Բայիդինեժադը անդրադարձել է
նաեւ սրանից երկու շաբաթ առաջ
Ջիբրալթարում Իրանի նաւթը փոխադրող նաւթային լցանաւի անօրինական կալանաւորմանը, որի
արդիւնքում լարւեցին Թեհրանի ու
Լոնդոնի միջեւ տարաձայնութիւնները:

հաղորդակից դարձրեց Կոմիտասի մշակումներին: Միջոցառումը
նաեւ մերթընդմերթ զուգորդւում էր
դաշնամուրային կատարումներով:
Համերգին ներկայ էր երգահան
ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ,
ՀԽՍՀ արւեստի վաստակաւոր
գործիչ Տիգրան Մանսուրեանը, որի
80-ամեայ յոբելեանին է նւիրւած
(Շար. 8-րդ էջում)
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Ֆրանսիայի օմբուդսմենը կայցելի Հայաստան.
մարդու իրաւունքների պաշտպանն ընդունել է
Ֆրանսիայի դեսպանին

«168.am»-ՀՀ Մարդու իրաւունքների պաշտպան Արման Թաթոյեանը
յուլիսի 18-ին ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ժոնաթան Լաքոտին:

Ինչպես տեղեկացրին ՀՀ Մարդու
իրաւունքների պաշտպանի աշխատակազմի հանրային կապերի բաժնից, հանդիպման ընթացքում քըննարկւել է Հայաստանում մարդու

իրաւունքների
պաշտպանութեան
վիճակը, Պաշտպանի գործունէութիւնը, աշխատանքի ուղղութիւնները,
լիազօրութիւնների շրջանակը, ինչպէս նաեւ կոնւենցիոն կարգավիճակները եւ միջազգային համագործակցութիւնը:
Արման Թաթոյեանը դեսպանին է
ներկայացրել կանանց եւ երեխաների իրաւունքների պաշտպանութեան,
նրանց նկատմամբ բռնութեան կանխարգելման ոլորտում կատարւող
աշխատանքները եւ հանրային իրազեկւածութեան բարձրացման ուղղութեամբ տարւող համակարգային
քայլերը: Պաշտպանն ու Ֆրանսիայի դեսպանը պայմանաւորւել են
համագործակցել քաղաքացիական

հասարակութեան ներկայացուցիչների եւ զանգւածային լրատւութեան
միջոցների կարողութիւնների բարձրացման ուղղութեամբ։
Կողմերը քննարկել են նաեւ
Ֆրանսիայի օմբուդսմեն Ժակ Տիւբոնի Հայաստան նախատեսւող այցի շրջանակում Գիւմրիում թիւ 10
ֆրանսիական դպրոց այցի հետ
կապւած հարցեր։ Այդ դպրոցը 1988
թւականի երկրաշարժից յետոյ բացւել է Ժակ Տիւբոյի եւ Շառլ Ազնաւուրի մասնակցութեամբ։
Հանդիպման աւարտին կողմերն
իրենց պատրաստակամութիւնն են
յայտնել ամրապնդել եւ ընդլայնել
ձեւաւորւած արդիւնաւէտ համագործակցութիւնը:

Նուրսուլթանում Սիրիայի հարցով հանդիպում կը կայանայ
Ղազախստանի ԱԳՆ-ն հաստատել է
«yerkir.am»-Ղազախստանի ԱԳՆ-ը
հաստատել է, որ Սիրիայի հարցով
հերթական հանդիպումը կը կայանայ օգոստոսի 1-2-ը Նուրսուլթանում,- յայտնում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն:
Աւելի վաղ յուլիսին ՌԴ ԱԳՆ
ղեկավարի տեղակալ Միխայիլ Բոգ-

դանովը լրատւամիջոցին յայտնել
էր, որ Սիրիայի հարցով աստանեան
ձեւաչափով հանդիպումը կը կայանայ օգոստոսի 1-2՝ Նուրսուլթանում:
Նա նաեւ նշել էր, որ առաջին անգամ հանդիպմանը, որպէս դիտորդ, կը մասնակցեն Լիբանանի եւ
Իրաքի ներկայացուցիչները:

ՌԴ ԱԳՆ.

«ԱՄՆ-ը պատժում է նրանց, ովքեր ինքնիշխանութեան նշաններ են
ցուցադրում»
«yerkir.am» - Վաշինգտոնը պատժում է նրանց, ովքեր ցուցադրում
են ինքնիշխանութեան նշաններ:
Այդ մասին յայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ
ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր
Գրուշկօն` մեկնաբանելով ԱՄՆ-ի`
Թուրքիային Ֆ-35-ի ծրագրից բա-

ցառելու որոշումը,- յայտնում է «ՌԻԱ
Նովոստի»-ն:
Նշենք, որ ԱՄՆ-ի համապատասխան որոշումը կապւած է այն
հանգամանքի հետ, որ Անկարան
գնել է ռուսական Ս-400 զենիթահըրթիռային
համալիրները:

«Դա ԱՄՆ-ի քաղաքական գիծն է`
պատժել նրանց, ովքեր ցուցադրում
են ինքնիշխանութեան չնչին նշաններ, պաշտպանում են սեփական
տնտեսական շահերը եւ փորձում
չենթարկւել Վաշինգտոնի հրահանգներին»,- ասել է Գրուշկօն:

Եւրոխորհրդարանը սոսկալի է որակել ԱՄՆ-ում միգրանտներին
պահելու պայմանները

«168.am» - Եւրոխորհրդարանի (ԵԽ)
պատգամաւորները մտահոգութիւն

են յայտնել ԱՄՆ-ի տարածքի յատուկ կենտրոններում անօրինական
միգրանտներին պահելու պայմանների պատճառով, ինչպէս նաեւ
ափսոսանք ամերիկա-մեքսիկական
սահմանին բռնւած միգրանտների
ընտանիքները բաժանելու կանոնաւոր պրակտիկայի առիթով: Համապատասխան բանաձեւն ընդունւել է
յուլիսի 18-ին Ստրասբուրգում ԵԽ-ի
լիագումար նիստում:
Դրա օգտին քւէարկել է 330
պատգամաւոր, դէմ՝ 252-ը, ձեռըն-

պահ է մնացել 55-ը:
«(ԵԽ-ն) անհանգստացած է այն
սոսկալի պայմաններից, որոնցում
գտնւում են միգրանտները եւ ապաստան հայցողներն, առանձնապէս
երեխաները, ԱՄՆ-ի միգրացիոն
կենտրոններում,
մասնաւորապէս,
անբաւարար բժշկական օգնութեան,
նորմալ սանիտարական պայմանների եւ կերակրի բացակայութեան
պատճառով»,- ասւած է յայտարարութեան տեքստում:
Այդ առնչութեամբ պատգամա-

ւորներն ափսոսանք են յայտնում
վերջերս այդ կենտրոններից մէկում
եօթ դեռահաս միգրանտների մահւան
պատճառով եւ կոչ են անում ղեկավարւելու մարդու իրաւունքների
բնագաւառում ԱՄՆ-ի միջազգային
յանձնառութիւններով,
ապահովելու բոլոր նրանց բազային պահանջմունքներն, ովքեր պահւում են այդ
կենտրոններում: Նաեւ նրանք պընդում են, որ երեխաները միանան
իրենց ծնողներին կամ ուղեկցողներին, - հաղորդել է «ՏԱՍՍ»-ը:

Դոկտ. Խառազի.
«Ինքնապաշտպանութեան
հարցում Իրանը ոչ մէկի հետ
չի կատակում»
Իրանի արտաքին յարաբերութիւնների ռազմավարական խորհըրդի նախագահ դոկտ. Քամալ Խառազին Անգլիայի կողմից առաւել
պատժամիջոցների
սպառնալիքի
մասին յայտարարել է. «Անցեալ
250 տարիներին Իրանը երբեւէ
ոտնձգութիւն չի արել որեւէ երկրի
դէմ, սակայն իր տարածքային
ամբողջականութիւնը եւ արժանապատւութիւնը պաշտպանելու հարցում անցած 40 տարիները ապացուցել են, որ ոչ մէկի հետ չի կատակում»:
ԻՌՆԱ-ի հաւաստմամբ դոկտ.
Խառազին անդրադառնալով Պարսից ծոցում անգլիական նաւի կալանաւորմանը շեշտել է. «Իրանի Իսլ.
Հանրապետութիւնը միշտ դիմակայել է ներխուժողներին, հաւատացած
է իր ուղուն եւ այն համարում է
իր ազգային ու կրօնական պարտականութիւնը»: Նա շեշտելով, որ
անտարակոյս յաղթանակողը Իրանն
է, յստակեցրել է. «Իրանի ժողովուրդը ասպարէզում է եւ անձնազոհութեամբ պաշտպանելու է իր նպատակները»: Անդրադառնալով Իրանի
ու Անգլիայի երկու կալանաւորւած
նաւերի փոխանակման մասին հնչած
լուրերին, նա ընդգծել է. «Յուսանք
որ անգլիացիները ազատ արձակեն
իրանական նաւը եւ Իրանում եւս
օրինական
գործընթացից
յետոյ
ազատ արձակւի անգլիական նաւթային լցանաւը, սակայն բնական է,
որ Անգլիայի կողմից նման քայլեր
ապարդիւն են անցնելու»:
Դոկտ. Խառազին իր խօսքում
յաւելել է. «Անգլիան էլ ինչ պատժամիջոց է ցանկանում իրականացնել, որը
մինչեւ օրս չի իրականացւել: Իրանի
Իսլ. Հանրապետութեան դէմ մինչեւ
օրս զանազան պատժամիջոցներ են
իրականացւել, սակայն Իրանի ժողովուրդը շարունակում է իր կեանքը,
բոլոր ճնշումներով հանդերձ»:
«Կենսունակ է Իրանի ժողովուրդը,
շարունակում է իր բնական կեանքը
հակառակ բոլոր պատժամիջոցների
եւ իր անկախութեան ու արժանապատւութեան համար պատրաստ է
դիմակայել բոլոր պատժամիջոցներին ու ճնշումներին»:

Սիրիական բանակը
յետ է մղել
գրոհայինների
յարձակումը Իդլիբի
հարաւում

Մերկէլը յայտարարել է Գերմանիայի պաշտպանութեան համար
ծախսերն աւելացնելու մասին
«news.am»-Գերմանիայի կանցլեր
Անգելլա Մերկէլը յայտարարել է,
որ երկրի պաշտպանութեան համար
նախատեսւող ծախսերը շարունակում են աճել, - հաղորդում է «DW»-ը:
Յուլիսի 20-ին, Բեռլինում զինւորների առաջ իր ելոյթի ժամանակ նա
նշել է, որ Պաշտպանութեան նախարարութիւնն աւելի մեծ աջակցութեան կարիք ունի իր առջեւ դրւած
խնդիրներն իրականացնելու համար:
Կանցլերի ասութեամբ՝ Գերմանիայի պաշտպանութեան ծախսերն
արդէն իսկ աւելացւած են եւ առաջիկայում շարունակում են աճել: «Դա
մեր պարտքն է մեր զինւորներին:
Դա մեր պարտքն է ՄԱԿ-ում,
ՆԱՏՕ-ում եւ Եւրոմիութիւնում մեր
գործընկերների առջեւ»,-ընդգծել է
Անգելլա Մերկէլը:
Աւելի վաղ Գերմանիայի պաշտպանութեան նոր նախարար, ՔԴՄ-ի

նախագահ Անեգրետ Քրամփ Կարենբաուէրը պահանջել էր աւելացնել
սպառազինութեան ծախսերը: Նա
յիշեցրել էր ՆԱՏՕ-ի նպատակը երկրի
ՀՆԱ-ի 2 տոկոսի չափով, սակայն
2020 թւականի բիւջէում այդ ծախսերը նշւած են 1.37 տոկոսի չափով:
Խաղաղութիւն եւ անվտանգութիւն
ապահովելու շուրջ գործունէութիւնն
արժէ այդ ծախսերին Գերմանիայի
կողմից, յայտարարել է Մերկէլը: «Ես
միանշանակ համոզւած եմ, որ մենք
պէտք է մշտապէս ապացուցենք մեր
պատրաստւածութիւնն ու կարողութիւնը մեր զինւած ուժերը գործադրելու առումով պաշտպանական
նպատակով»,-ընդգծել է կանցլերը՝
նշելով, որ դա կարեւոր պայմաններից
մէկն է երկխօսութիւն վարելու եւ
կոնֆլիկտների քաղաքական լուծումը գտնելու համար:
ԱՄՆ-ի
նախագահ
Դոնալդ
Թրամփը չի դադարում քննադատել

Գերմանիայի պաշտպանական ծախսերի մակարդակը: Նրա ասութեամբ՝
Գերմանիան չի վճարում ՆԱՏՕ-ի
առջեւ իր պարտաւորութիւնների
շրջանակներում «արդարացի բաժինը»:
Տեւական ժամանակահատւածում
Թրամփը քննադատում էր նաեւ
ՆԱՏՕ-ի միւս դաշնակիցների ռազմական ծախսերի մակարդակը: Եւ,

ինչպէս յայտարարել է միութեան
գլխաւոր քարտուղար Եէնս Ստոլտենբերգը, ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից պարբերաբար ներկայացւող
պահանջները տւել են անհրաժեշտ
արդիւնքը. ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների կառավարութիւնները որոշել էին
յատկացնել
պաշտպանութեանն
ուղղւած յաւելեալ 88 մլրդ. եւրօ մինչեւ 2020 թւականի աւարտը:

«tert.am» - Սիրիական բանակը
յետ է մղել ահաբեկչական խմբաւորումների յարձակումը, որն ուղղւած է եղել Իդլիբ նահանգի հարաւում բանակայինների դիրքերի դէմ:
Այս մասին յայտնում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ին՝ վկայակոչելով սիրիական «ՍԱՆԱ» պետական լրատւամիջոցը:
Գործակալութեան տւեալներով՝
սիրիական բանակի ջոկատները յետ
են մղել յարձակումն իրենց կրակային յենակէտերի նկատմամբ Իդլիբի
հարաւում գտնւող ալ-Քասաբիա գիւղում: Կառավարական ուժերին յաջողւել է ոչնչացնել «Ջեբհաթ անՆուսրա» խմբաւորման մի շարք
գրոհայինների եւ նրանց տեխնիկան:
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Զարեհ Սինանեանը Մոսկւայում
մի շարք հանդիպումների է
մասնակցել

«tert.am» - Յուլիսի 19-ին Սփիւռքի
գործերի գլխաւոր յանձնակատար
Զարեհ Սինանեանը ՌԴ-ում Հայաստանի դեսպանատանը հանդիպել է
ռուս-հայկական
կազմակերպութիւնների համակարգող խորհրդի
անդամների հետ:
Հանդիպմանը ներկայ է եղել գեներալ-լէյտենանտ Նորատ Տէր-Գրիգորեանցը: Հանդէս գալով առանձին
ելոյթով` նա նշել է, որ արժեւորում է
իրենց կառոյցի անդամների եւ
Գլխաւոր յանձնակատարի հանդիպումը:
Զարեհ Սինանեանը ողջունել է
խորհրդի անդամներին եւ բարձր
գնահատել հայոց բանակաշինութեան մէջ գեներալ-լէյտենանտի կարեւոր ներդրումը: Խորհրդի անդամները նշել են, որ ռուս-հայկական
կազմակերպութիւնների համակարգող խորհուրդն ստեղծւել է 2013-ին,
ներառում է 15 տարբեր կազմակերպութիւններ: Անդամները մանրամասն ներկայացրել են իրենց գործունէութիւնը, խօսել են այն խնդիր-

ների մասին, որոնք ծառացել են
Ռուսաստանում հայկական կազմակերպութիւնների առջեւ եւ հանդէս են եկել կոնկրետ առաջարկութիւններով:
Հայկական կազմակերպութիւնների ղեկավարները պատրաստակամութիւն են յայտնել ջանք ու գիտելիք չխնայել յանուն Հայաստանի։
Իր հերթին, Զարեհ Սինանեանը
կարեւորել է խորհրդի կողմից
իրականացւող
աշխատանքները`
ուղղւած ռուսաստանաբնակ հայերի
եւ Հայաստանի միջեւ կապի ամրապնդմանը:
Նոյն օրը Սփիւռքի գործերի
գլխաւոր յանձնակատարը հանդիպել է նաեւ «Լսարան» նախագծի
հիմնադրի եւ նախաձեռնող խմբի
անդամների հետ: Նրանք ներկայացրել
են
կրթամշակութային
«Լսարան» համաժողովը, որն այս
տարի սեպտեմբերին արդէն 5-րդ
անգամ է անցկացւելու, եւ հրաւիրել են նաեւ Զարեհ Սինանեանին:

Սփիւռքի գործերի գլխաւոր
յանձնակատարին Մոսկւայում
հայ գործարարները վստահեցրել են՝
կը շարունակեն ՀՀ-ում և Արցախում
ներդրումային ծրագրերը

«yerkir.am» - Մոսկւայում Սփիւռքի գործերի գլխաւոր յանձնակատար Զարեհ Սինանեանը յուլիսի
18-ին հանդիպել է «Կիլիկիա» հայկական բիզնես ակումբի ներկայացուցիչների հետ:
Սփիւռքի գործերի գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակից յայտնեցին, որ հանդիպումը տեղի ունեցաւ
Ռուսաստանի Դաշնութիւնում Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանատանը:
Հանդիպման ընթացքում ակումբի
հիմնադիր եւ համակարգող Նւէր
Սարգսեանը նշեց, որ «Կիլիկիա»
հայկական բիզնես ակումբը ստեղծւել է 2014 թւականին եւ այն բիզնեսի սեփականատէրերի, խոշոր
ընկերութիւնների եւ անհատ մասնագէտների միջև փոխգործակցութեան բազմակողմանի հարթակ է:
Միջազգային ձեւաչափով այն միակ
բիզնես հարթակն է, որն ունի ներկայացուցիչներ Ռուսաստանից եւ
Հայաստանից։
Բիզնես
ակումբի
մասնակիցներն են աշխարհի տարբեր երկրների գործարարներ եւ մասնագէտներ:
Իր խօսքում Սփիւռքի գործերով
գլխաւոր յանձնակատար Զարեհ
Սինանեանը ներկայացրեց Սփիւռքի
հետ տարւող աշխատանքներում
Հայաստանի որդեգրած քաղաքականութիւնը, ակնկալւող ծրագրերը,
համահայկական
նշանակութիւն
ունեցող խնդիրները, ինչպէս նաև

Սփիւռքի գործերով գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակի նոր գործելաոճը` ակնկալելով Ռուսաստանի հայկական կազմակերպութիւնների եւ հայ համայնքի ակտիւ մասնակցութիւնը:
Ակումբի մասնակիցները յայտնեցին, որ կը շարունակեն Հայաստանում եւ Արցախում իրականացնել
մի շարք ենթակառուցւածքային եւ
ներդրումային
ծրագրեր՝
բարձր
տեխնոլոգիաների, էկոլոգիայի, զբօսաշրջութեան եւ գիւղատնտեսութեան ոլորտներում:
Յատուկ ընդգծեց, որ «Կիլիկիա»
բիզնես ակումբի ստեղծման իսկ
օրւանից բոլոր մասնակիցներն իրենց
համեստ ներդրումն են ունեցել եւ
ապագայում էլ պատրաստ են աջակցել ռուսաստանեան գործարարների
եւ հայ արտադրողների համագործակցութեանը եւ բիզնես կապերին։
Այնուհետև Զարեհ Սինանեանը
դեսպանատանը հանդիպեց հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ:
Ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանեանը եւ կարեւորեց Սփիւռքի գործերի գլխաւոր
յանձնակատարի այցը:
Գլխաւոր յանձնակատարն իր
խօսքում անդրադարձ կատարեց
Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններում առկայ նոր մօտեցումների,
պատասխանեց ներկաների հարցերին:

Պարզւում է կոռուպցիան չի
վերացել
Գրեթէ ամէն օր լրատւական
աղբիւրներից տեղեկանում ենք կոռուպցիոն բնոյթի յանցագործութիւնների բացայայտման, համապատասխան քրէական գործերի յարուցման մասին: Փաստը, բնականաբար, վկայում է այն մասին, որ կոռուպցիան մեր երկրում չի վերացել`
չնայած որ այդ մասին, իշխանութեան
ղեկը ստանձնելուց շատ չանցած,
յայտարարեց երկրի նոր վարչապետը: Աւելին, հրապարակւող փաստերը վկայում են ընդամենը երեւոյթի
գոյութեան մասին, իսկ ինչպիսիք
են դրա մասշտաբները մենք դեռ
չգիտենք:
Մանաւանդ, որ իշխանափոխութիւնից եւ նոր իշխանութեան «սահմռկեցուցիչ» սպառնալիքներից յետոյ,
տրամաբանական կը լինէր, որ այս
բնոյթի յանցագործութիւնների մէջ
ներգրաււողները
գործէին
շատ
աւելի զգուշօրէն: Չնայած դրան
պարբերաբար լսում ենք նմանաբընոյթ յանցագործութիւնների բացայայտումների մասին:
Յուլիսի 17-ին, օրինակ, տեղեկատւութիւն հրապարակւեց այն մասին,
որ սոյն թւականի առաջին կիսամեակում, Սիւնիքի մարզում, յարուցւել է կոռուպցիոն բնոյթի 18 քրէական գործ: Մէկ մարզի օրինակն,
իհարկէ, որպէս վիճակագրական
օրինաչափութիւն չի կարող դիտարկւել ողջ երկրի համար, սակայն
որոշակի միտումներ բացայայտում է
եւ արժէ հպանցիկ անդրադառնալ
դրանց:
Տեղեկատւութիւնից պարզւում է,
որ 18 յանցագործութիւններից 11-ը
իրականացւել են պետական եւ
տեղական
ինքնակառավարման
համակարգերում, մնացածից 4-ը սոցիալական ապահովութեան, մէկական՝ կրթութեան, անտառների պահպանութեան եւ ջրօգտագործման
զգայուն եւ, աւանդաբար կոռուպցիոն
յանցագործութիւնների ռիսկեր պարունակող, ոլորտներում: Դարձեալ
խուսափելով նախորդող նոյն ժամանակահատւածի
յանցագործութիւնների հետ քանակական համեմատութիւնից արձանագրենք, որ
դրանց բնոյթը կարծես թէ մնացել է
նախկինը:
Քանակական համեմատութեան
հնարաւորութիւն
ունենք
աւելի
ներքեւում՝ ընթերցելով, որ. «նոյն
ժամանակահատւածում
քրէական
հետապնդման մարմինների վարոյթում քննւել են կոռուպցիոն բնոյթի 38
քրէական գործեր՝ նախորդ տարւայ
նոյն ժամանակահատւածի 31-ի փոխարէն»: Այս թւերը մեզ յուշում են,
որ նախորդ իշխանութեան օրօք էլ
եղել է որոշակի պայքար կոռուպցիայի դէմ, որի արդիւնքները նոյնպէս լայնօրէն լուսաբանւում էին,
բայց դրանք, աւելի շուտ քարոզչական արժէք ունէին, քան թէ հետապնդում էին երեւոյթը արմատախիլ անելու նպատակ: Այդպիսին
լինելու համար պատժիչ գործողութիւնները պէտք է ուղեկցւէին համալիր միջոցառումներով եւ համակարգային բարեփոխումներով, որոնք
կընդգրկէին իրաւական, սոցիալական, տնտեսական եւ այլ ոլորտներ,
միտում
ունենալով
հարւածելու
քաղցկեղի պէս հասարակականպետական կեանքը շօշափուկների
մէջ առած երեւոյթի արմատներին:
Նոյնը կարելի է հաստատել նոր
իշխանութեան դէպքում: Ի դէպ այս
պայքարի անկեղծութեան ու վճռականութեան մասին է վկայում նաեւ
այն փաստը, թէ յանցագործութիւնների բացայայտման գործընթացը
որքանով վեր կը բարձրանայ ու կը
թակի բարձրագոյն իշխանութեան
դռները, որոնց յետեւում տրամաբանօրէն ու օրինաչափօրէն սկսում են

«հոտել ձկների գլուխները»:
Բայց անցնենք առաջ:
Հիմա փորձենք հասկանալ ինչի
վրայ էր հիմնւած վարչապետի վերոնշեալ պատասխանատու յայտարարութիւնը եւ որքանով էր այն
հիմնաւորւած: Ինչի վրայ էր հիմնըւած՝ կարծես թէ պարզ է մանաւանդ՝
գրեթէ մէկ տարի անց: Պարոն
վարչապետը խոստանում էր, որ
իր թիմը ազնիւ է աշխատելու եւ
սպառնում էր, թէ մեղանչողներին
կը փռի ասֆալտին ու կը ծեփի
պատերին:
Չեմ հաշւել քանիսին է այդպէս
դաժանօրէն պատժել, բայց փաստ է,
որ կոռուպցիան վերացած չէ եւ
աւելին՝ դրա մէջ թաթախւած լինելու
կասկածներ կան նաեւ բարձրագոյն
պաշտօնեաների
վերաբերեալ:
Իսկ այն միջոցառումներն ու
գործընթացները, որոնք պէտք է
իրապէս վերացնէին երեւոյթը ծնող
պատճառները եւ որոնց մասին
նշւեց վերեւում իհարկէ չեն իրականացւել եւ տեղի չեն ունեցել: Եւ
այս փաստը անհրաժեշտ է մատնանշել ոչ թէ պարազպէս արձանագրելու համար վարչապետի բազմաթիւ պատասխանատու յայտարարութիւններից եւս մէկի անհիմն
լինելու իրողութիւնը, այլ փաստելու
համար, որ պատճառը վերացնելու
փոխարէն մարդիկ ընկած են
հետեւանքների յետեւից: Ընդորում
ընտրովիութեան սկզբունքով: Ակնյայտ է, որ նոր իշխանութիւնը
գայթակղւած է որքան կարելի է շատ
դատական գործեր յարուցելու կրքով,
բայց երբ պէտք է նոյնքան եռանդով
լծւի, օրինակ, սոցիալ-տնտեսական
իրավիճակի բարեփոխմամբ, երկրի
ներքին մթնոլորտի առողջացմամբ
առանց որի տապալւած են ներդրումների մասին նախընտրական
շռայլ խոստումները՝ տեսանելի չէ:
Կոռուպցիա երեւոյթի պարզ ու
մատչելի
բացատրութիւններից
մէկը բանաձեւում է. «Կոռուպցիան
անձնական կամ այլ շահադիտական
նպատակով, տարբեր ձեւերով արտայայտւած (գործողութեամբ կամ
անգործութեամբ) ի պաշտօնէ տրւած
իշխանական
լիազօրութիւնների
չա-րաշահումն
է։
Կոռուպցիան,
որպէս վստահւած իշխանութեան
չարաշահում, ունի մի շարք դրսեւորումներ եւ բազում «նրբերանգներ»,
որոնցից են կաշառակերութիւնը՝
կաշառք ստանալը, տալը, կաշառքի
միջնորդութիւնը, կաշառքի շորթումը, հովանաւորչութիւնը, պաշտօնական դիրքի կամ կապերի չարաշահումը, պաշտօնական լիազօրութիւնները չարաշահելը կամ անցնելը, պաշտօնական կեղծիքը, պաշ-

տօնական դիրքի օգտագործմամբ
պետական սեփականութեան իւրացումն ու վատնումը, ինչպէս նաեւ
պաշտօնէական այլ չարաշահումները»։
Հիմա անդրադառնանք, թէ արդեօք ամէն օր չե՞նք լսում տարբեր
փաստերի մասին, որոնք կոռուպցիայի դրսեւորումներ են ըստ վերաբերեալ իրաւական որակումների:
Պարոն վարչապետը իր շուջը չի՞
նկատում օրինակ երեւոյթներ, որոնք
այլ բան չեն քան հովանաւորչութիւնը, պաշտօնական լիազօրութիւնների, դիրքի կամ կապերի չարաշահումը, պաշտօնական կեղծիքը
եւ այլն: Թեմային առնչւող եւս մէկ
հարցի մասին:
Կոռուպցիայի, պետական սեփականութեան իւրացումների ու
թալանի բացայայտումից յետոյ իշխանութիւնը իւրատեսակ մէկ մօտեցում է դրսեւորում երբեմն՝ պատժական տնօրինումների փոխարէն
մեղաւորներին պարտադրել (կամ
առաջարկել)իւրացւած,անօրինական
ճանապարհով ձեռք բերւած գումարները վերադարձնել բիւջէ եւ
ազատւել պատասխանատւութիւնից:
Ի դէպ վարչապետի տիկինը ժամանակին մէկ այլ առաջարկ արեց՝
դրանք փոխանցել իր տնօրինած
բարեգործական
հիմնադրամին:
Եթէ սա պատժի ձեւ է, ապա
իւրօրինակ ձեւ, որը նաեւ փողերի
լւացում է յիշեցնում: Գուցէ նաեւ
ոմանց համար խրախուսիչ ելք
նկատւի՝ կարելի է օրինակ գողանալ,
իւրացնել, իսկ բռնւելու պարագայում
յետ վերադարձնել:
Քրիստոսի թւարկութեան առաջին դարի հռոմայեցի կայսր Վեսպասիանը հարկ էր սահմանել
հասարակական
զուգարանների
վրայ եւ հիմնավորել էր, թէ. «Փողերը հոտ չեն արձակում»: Թեւաւոր
խօսքի վերածւած այս արտայայտութիւնը չէ՞ որդեգրւած այս դէպքում՝ որպէս գործելակերպ:
Կրկին վերադառնալով հիմնական
թեմային
անդրադառնանք
գլխաւոր հետեւութեանը՝ եթէ ցանկանում ես արմատական ու համակարգային բարեփոխումներ իրակա նացնել երկրում, ապա անհրաժեշտ է կատարել համարժէք արմատական ու համակարգային քայլեր, այլապէս այսրոպէական քարոզչական էֆեկտներ առաջացնող
միջոցառումները, զգայացունց յայտարարութիւնները, վաղ թէ ուշ,
բացայայտելու են իրենց սնանկութիւնը, ինչպէս օճառի յօդս ցնդող
պղպջակներ:
ԱՐՏԱՇԷՍ ՇԱՀԲԱԶԵԱՆ
«arfd.am»
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Ճրտգ. Նորայր Արամեան.

«Աշխատանքի
շարունակականութիւնը
ապահովելու համար
անհրաժեշտ է
հայթայթել ֆինանսական
միջոցներ»
Զրոյց՝ Հայ հասարակական
միութեան Արտակարգ
իրավիճակների շտաբի
պատասխանատու՝ Ճրտգ. Նորայր
Արամեանի հետ Հայ ակումբի
աշխատանքներին առնչւող հարցերի
շուրջ
«ԱԼԻՔ» - 2015 թւականի օգոստոսին յարակից բազմայարկ աւտոկանգառի շինարարութեան հետեւանքով փլուզւեց Հայ ակումբի շէնքը:
Բնականաբար
դրա
արդիւնքում
միութիւնը դադարեցրեց աշխատանքները: Անմիջապէս կեանքի կոչւեց Արտակարգ իրավիճակների շտաբ, որը
ճիգ ու ջանք չխնայեց համաձայնութեան
գալու բազմայարկ աւտոկանգառի
սեփականատիրոջ հետ եւ բանակցութիւնների արդիւնքները յանգեցրին
նրան, որ սեփականատէրը խոստացաւ վերակառուցել շէնքը: Սա դէպքին յաջորդող մի քանի ամիսների
պատկերն է: Մեզ հետ զրոյցում
շտաբի պատասխանատու ճրտգ.
Նորայր Արամեանը նշեց, որ այդ
ամենով հանդերձ սեփականատէրը
հաւատարիմ չմնալով համաձայնագրի
կէտերին, կէսից դադարեցրել է աշխատանքները եւ կրկին երկար բանակցութիւններից յետոյ համաձայնւել
վճարելու միութեան կողմից ներկայացւած շինարարական ծախսերը, այն
պայմանով, որ ակումբը շարունակի իր
բնականոն աշխատանքը: «Այդ հիմամբ
ակումբը շարունակեց վերանորոգումը
իր իսկ միջոցներով, սակայն բազմայարկ
կանգառի սեփականատէրը մինչ այս
պահ ոչ միայն չի արձագանգել
ակումբիս բազմիցս ներկայացրած

ծախսերի հաշւեցոյցերին, այլեւ չի մասնակցել նոյնիսկ նշանակւած հանդիպումներին»,- պարզաբանեց պարոն
Արամեանը:
Եւ այս համապատկերի ֆոնին
նկատի առնելով միութեան նիւթական
ռեսուրսների սահմանափակ լինելը,
շինարարական աշխատանքներում նախապատւութիւնը տրւել է աւարտելու
հարսանեաց սրահը եւ խոհանոցը,
որպէս համայնքի համար յոյժ կարեւոր խնդիր՝ այսինքն այսպիսով
հնարաւոր կը լինի տալ հարսանեաց
սրահի աշխատանքների մեկնարկը:
«Ներկայ պայմաններում,- ասում է
զրուցակիցս մօտաւորապէս աւարտւել
է հարսանեաց սրահի եւ խոհանոցի
աշխատանքները, ինչու չէ նաեւ գրասենեակային բաժինը, որտեղ աշխատում են պաշտօնեաները»: Շարունակելով միտքը, պարոն Արամեանը
ուրախութեամբ նշեց, որ միութիւնը
արդէն յուլիսի 15-ից պաշտօնապէս
պատրաստ է ընդունելու հարսանեաց
հանդէսների համար դիմորդներին:
Վերջում շտաբի պատասխանատուն խօսեց ներկայ պահին տարւող աշխատանքների մասին վստահեցնելով, որ ամէն ինչ անելու են կառոյցը վերականգնելու համար «Աշխատանքի շարունակականութիւնը ապահովելու համար անհրաժեշտ է հայ-

թայթել գումար, հետեւաբար վարչութիւնը շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ փորձում է գտնել ելքեր,
միգուցէ եւ հրաւիրել բարերարների
օժանդակելու 100-ամեայ պատմութիւն
ունեցող միութեանը, վերստին վերականգնելու եւ ծառայեցնելու համայնքին»,- ասաց նա:
Ահա այն ամէնը, որով շտաբի
պատասխանատու Նորայր Արամեանը ցանկանում էր կիսւել մեր
հայ հասարակութեան հետ: Դրանք
ձեռքբերումներ են չնայած դիմացի
անհատի անպատասխանատու վարքագծին, արձանագրւել են յաջողութիւններ, որոնք ակներեւ են:
Համաշխարհային փորձը միանշանակօրէն հաստատում է, որ նման
պատմական կառոյցների լաւագոյն
պահպանութիւնը դրանց օգտագործումն է: Այս դէպքում վերանորոգումը
եւ պահպանումը մեզ համար լուծում է երկու թիրախային խնդիր՝
նախ կառոյցի պահպանում, ապա
ֆինանսական եկամուտ:
Ուրեմն եկէք մենք էլ, իւրաքանչիւրս
մեր հերթին թէ՛ նիւթապէս եւ թէ՛
բարոյապէս աջակցենք մեր հարազատ օջախի վերականգնման աշխատանքներին, մշտապէս ապրեցնելով
նրա հետ կապւած նոյնիսկ ամենաչնչին
յիշողութիւն:

Ֆրանսիայի ազգային տօնի համերգին
հնչել է Արամ Խաչատրեանի
«Սուսերով պարը»
«panorama.am» - Միշէլ Լեգրանից
ու Շառլ Ազնաւուրից յետոյ այս
անգամ արդէն Փարիզում հնչել է
Արամ Խաչատրեան։
Յուլիսի 14-ին նշւող Ֆրանսիայի
ազգային տօնի կապակցութեամբ
այս տարի Մարսեան դաշտերում կազմակերպած տօնական

համերգին հնչել է Արամ Խաչատրեանի Գայիանէ բալետի Սուսերով պարը, որը կատարել է
Ֆրանսիայի ազգային նւագախումբը։
Նւագախմբի դիրիժորն էր Ալան
Ալթինօղլուն, ով ծնւել է Փարիզում՝
Ստամբուլից գաղթած հայ ընտա-

նիքում։
Ալէնը երաժշտութիւն է սովորել
Փարիզի Ազգային կոնսերւատորիայում։ Ալթինօղլուն յաճախ հանդէս է գալիս այնպիսի յայտնի
նւագախմբեր, ինչպիսիք են Բեռլինի,
Վիեննայի, Չիկագոյի, Բոստոնի,
Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկներն են։
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Վերաբացւեց Նոր Ջուղայի
Սպահանի հայոց թեմի Թեմական
Հայ Մ. Մ. «Արարատ»
խորհրդի հանդիպումը՝ Շահինշահրի
միութեան «Մ. Նալբանդեան»
հայոց ազգ. «Սրբոց Վարդանանց»
գրադարանը
տարրական դպրոցի աշակերտութեան
ծնողների հետ

Վերջին տարիներին Շահինշահրի
հայ համայնքի անդամների, յատկապէս աշակերտների թւի նւազման
հետեւանքով հայոց դպրոցը դիմագրաւել է բազում խնդիրներ, մասնաւորաբար ոչ-բաւարար աշակերտների թւաքանակի պատճառով բազմահամակազմ միատեղւած դասարաններում աշակերտների ուսումնառութեան եւ մանկավարժական
միջավայրի դժւարութիւնները, որոնք
լուրջ մտահոգութիւնների պատճառ
են դարձել աշակերտների ծնող-

կապէս ծնողների մեծ ընդառաջումով, քանի որ ներկայ էին աշակերտների մեծամասնութեան թէ
մայրերը եւ թէ հայրերը։
Ծրագիրն սկիզբ առաւ թեմակալ
առաջնորդի խօսքով, որտեղ բացատրութեամբ հանդէս եկաւ Պատգամաւորական ժողովի վերջին նիստի
ընթացքում
Շահինշահրի
ազգ.
տարրական դպրոցի կապակցութեամբ ներկայացւած փաթեթի հաստատման մասին եւ շնորհակալական
խօսք ուղղեց Թեմական ու Կրթա-

Նոր Ջուղա տեղափոխւողների բնակարանային հարցերի լուծման ուղղութեամբ Թեմական խորհրդի ցայսօր
ձեռնարկած քայլերի մասին, որոնց
շնորհիւ արդէն ապահովւել են շուրջ
10 թեմապատկան բնակարաններ։
Շարունակութեան մէջ պատասխան տրւեցին հրաւիրեալների հարցումներին, իսկ Թեմական խորհրդի
անդամուհի Սոնիկ Բաղումեանն ընթերցեց վերը նշւած որոշումների եւ
փոխադարձ
յանձնառութիւնների
մասին արձանագրութիւնը, որը հաս-

ների համար: Միաժամանակ թեմի
Թեմական եւ Կրթական խորհուրդների, Շահինշահրի Հայ համայնքի
վարչութեան ու դպրոցի տնօրէնութեան նախապէս ձեռնարկած
բոլոր աշխատանքները հազիւ 20
աշակերտ ունեցող դպրոցում, բնականաբար չէին կարող ցանկալի
արդիւնքն ապահովել:
Իրավիճակին յարմարագոյն եւ
հիմնական լուծում տալու համար՝
Սպահանի հայոց թեմի Պատգամաւորական ժողովի դիւանի կողմից
կեանքի կոչւած յանձնախումբը եւ
Թեմական խորհուրդը իրականացրեցին լայն ուսումնասիրութիւններ
ու հանդիպումների շարան, որոնց
արդիւնքում կազմւեց առաջարկների
փաթեթ. սոյն փաթեթը հաստատւեց
Պատգամաւորական ժողովի թւականիս յուլիսի 3-ին գումարած նիստի
ընթացքում։
Այս շրջագծում ձեռք բերւած արդիւնքին հաղորդ դարձնելու եւ
հետագայ անելիքները վերջնականացնելու նպատակով, չորեքշաբթի,
յուլիսի 17-ի երեկոյեան, Ս. Ամենափրկիչ վանքի արեւելեան բակում,
Թեմական խորհրդի հրաւէրով հանդիպման ներկայացան թեմիս Կրթական խորհրդի եւ Շահինշահրի հայ
համայնքի վարչութեան անդամներն
ու Շահինշահրի «Սրբոց Վարդանանց» տարրական դպրոցի աշակերտութեան ծնողները։ Հանդիպումը
գլխաւորեց Սպահանի հայոց թեմի
առաջնորդ Տ. Սիփան եպս. Քէչէճեանը. երեկոն նշանաւորւեց յատ-

կան խորհուրդներին իրենց հետեւողական աշխատանքի եւ համայնքի
ծնողներին՝ իրենց համագործակցութեան համար։
Այնուհետեւ արտայայտւեց Թեմական խորհրդի ատենապետ Վարուժ Մինասեանը, ով նշեց, թէ
խորհուրդը պարտաւորութիւն է
ստանձնում Նոր Ջուղայի հայոց
ազգ. «Արմէն» երկսեռ տարրական
դպրոցում կրթութիւնը շարունակել
ցանկացող
Շահինշահրի
հայ
աշակերտների ընտանիքների համար, Նոր Ջուղայում ստեղծել բնակարանային հնարաւորութիւն՝ տրամադրելով թեմապատկան վարձու
բնակարան կամ բնակարան վարձելու գրաւ գումար, իսկ ժամանակաւոր Նոր Ջուղա տեղափոխւել
ցանկացողներին՝ յատկացնելով յարմարաւէտ կացարաններ. խորհուրդը
յանձն է առնում նաեւ վճարել Շահինշահրի ոչ-շահադիտական պարսկական դպրոցներում կրթւողների
ուսման վարձը, մինչեւ տարրական
դպրոցի աւարտը, պայմանով, որ
նշւած աշակերտները մասնակցեն
Թեմական եւ Կրթական խորհուրդների միջոցով «Սրբոց Վարդանանց»
դպրոցի տարածքում թւականիս սեպտեմբերին հիմնադրւող մէկօրեայ
հայկական վարժարանի դասընթացներին։
Պրն. Մինասեանը նշելով, որ վերոնշեալ բոլոր յանձնառութիւններն
իրականանալու են մինչեւ առաջիկայ
ուսումնական տարեշրջանի սկիզբը,
բացատրութեամբ հանդէս եկաւ

տատւեց ներկաների կողմից եւ
ստորագրւեց։ Սոյն արձանագրութեան հիման վրայ Թեմական խորհուրդն իրականացնելու է իր հետագայ գործունէութիւնը։
Յատկանշելի է, որ թէեւ թեմի
Պատգամաւորական ժողովի որոշման եւ սոյն հանդիպման ընթացքում
հաստատւած արձանագրութեամբ
եզրափակւում էր, որ թեմի ժողովրդի եւ մարմինների կամքից
անկախ առաջացած պայմանների
հետեւանքով հնարաւոր չէ շարունակել Շահինշահրի հայոց ազգ.
«Սրբոց Վարդանանց» դպրոցի աշխատանքները ներկայ կարգավիճակով, որին անդրադարձան նաեւ
աշակերտների ծնողները, թեմակալ
առաջնորդը ու թեմի մարմինների
ներկայացուցիչները, այդուհանդերձ
աշակերտների համար բնականոն
եւ մանկավարժական ու ուսումնադաստիարակչական
ընդունելի
չափանիշերով պայմանների ստեղծումը եւ հայեցի դաստիարակութիւնը ապահովելու նպատակով համայնքի դպրոցական ներկայ շէնքում մէկօրեայ վարժարանի հիմնումը, դրական պայմաններ եւ
հեռանկար են ստեղծում, եւ այդ
պատճառով էլ կազմակերպւած հանդիպումն ընթացաւ եւ աւարտւեց
ներկաների գոհունակութեամբ եւ
փոխադարձ համագործակցութեան
ու վստահութեան մթնոլորտում:
Թղթակից
(Նոր Ջուղա)

Հինգշաբթի, յուլիսի 11-ի երեկոյեան պաշտօնապէս վերաբացումը
կատարւեց՝ Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ.
«Արարատ» միութեան Մշակութային
միաւորի «Մ. Նալբանդեան» գրադարանի:
Ներկայ էին Սպահանի հայոց
թեմի առաջնորդ՝ Տ. Սիփան եպս.
Քէչէճեանը, քահանայից դասի եւ

վարիչ-պատասխանատու՝ Վերգինէ
Միրզախանեանը, եւ հայոց ազգ.
կրթահամալիրի «Քանանեան-Կատարինեան» դպրոցների գրադարանի
վարիչ-պատասխանատու՝ Կարին
Տէր-Մարտիրոսեանը, ովքեր անշահախնդրօրէն համագործակցութիւն
են բերել գրադարանի աշխատանքներում եւ հետագային նաեւ հա-

ազգային մարմինների ներկայացուցիչները, միութենականներ, վերանորոգման աշխատանքներին մասնակից անձիք եւ մեծ թւով այլ ներկաներ:
Այս ուրախալի առիթով, ներկաներին ողջունեց միութեան Կենտրոնական վարչութեան անդամ՝ Մանիա Ղուկասեանը եւ ընդհանուր
զեկոյց ներկայացրեց գրադարանի
վերանորոգման, մանկական գրքերի
բաժնի աւելացման, գրքերի վերադասաւորման
եւ
համակարգչային
ծրագրի վրայ գրքերը գրանցելու եւ
նորովի համարակալելու վերաբերեալ:
Ապա թեմակալ առաջնորդի եւ
միութեան Կենտրոնական վարչութեան նախագահ՝ Զարեհ Յովսէփեանի
ձեռամբ,
շնորհակալագրով եւ յուշանւէրով պարգեւատըրւեցին միութեան «Մ. Նալբանդեան» գրադարանի վարիչ-պատասխանատու՝ Երանուշ Թահմազեանը,
Ս. Ամենափրկչեան վանքի «Ս.
Ներսէս Շնորհալի» գրադարանի

մագործակցելու են գրադարանին:
Պարգեւատրւեց
նաեւ
երիտասարդ միութենական՝ Դւին Յովհաննիսեանը, ով գրադարանի անունով համակարգչային յատուկ ծրագիր է գրել եւ պատրաստել:
Աւարտին ներկաները մուտք
գործեցին գրադարան, որտեղ գրադարանի վարիչ պատասխանատուն
բացատրութիւններ տւեց գրադարանի մասին, իսկ Դւին Յովհաննիսեանը բացատրեց իր մշակած համակարգչային ծրագրի մասին:
Նշելի է, որ միութեան գրադարանը, միակ հայկական գրադարանն է, որ երեկոները դռները բաց
են ընթերցասէր հասարակութեան
առջեւ եւ ելնելով իր վայրից, դիւրութեամբ հասանելի է տարիքային
բոլոր խմբերի համար:
Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ. «Արարատ»
միութեան
թղթակից՝ ԵՐԱՆՈՒՇ
ԹԱՀՄԱԶԵԱՆ
Լուսանկարիչ՝ «Ալիք» օրաթերթի
Նոր Ջուղայի թղթակից

ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆ
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120-ամեայ նամակ
Սուրբ Թադէի վանքից
Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ - Այս օրերին երբ
պատրաստւում ենք մեր հաւատքի ծննդավայր Սուրբ Թադէոս Առաքեալի վանքի
տարեկան եռօրեայ ուխտագնացութեան, վերանորոգելու մեր քրիստոնէական
հաւատքն ու ազգային պատկանելիութիւնը, մեր աչքերը յետադարձ հայեացքով
սեւեռում ենք վանքի ժամանակակից պատմութեանը, հաղորդւելու անցեալով
եւ տեսնելու այն անձուկ կացութիւնը, որին մատնւել էր հոգեւոր եւ ազգային այս
կենտրոնը:
Ատրպատականի հայոց թեմի արխիւատանը պահպանւած նամականիի
ճոխ հաւաքածոյից դուրս ենք բերել դեղնաւուն եօթ էջերից բաղկացած հետեւեալ
նամակը, որտեղ Վանքի գործերի կառավարիչ Մեսրովպ Աւետիսեանը, իր 24
նոյեմբերի 1900 թ.-ի ձեռագիր գրութեամբ զեկուցում է թեմի օրւայ առաջնորդ Տ.
Սահակ եպս. Այւատեանին, Վանքի ինքնաբաւ չլինելու, ինչպէս նաեւ գաղթականաց
յաճախակի անցքի հետեւանքով ստեղծւած անբաւարար դրութեան մասին:
Ըստ երեւոյթին վերոյիշեալ անձնաւորութիւնը, որը իբրեւ կառավարիչ
նշանակւած է Վանքին, արեւմտահայ է, դատելով լեզւից, որը սակայն տեղ-տեղ
փորձում է վերածել արեւելահայերէնի, երկուսի խառնուրդ մէկ նամակի բնագիր
թողնելով մեզ:
Հեղինակի աւելի ցաւալի մատնանշումն այն է, որ այդ օրերի հոգեւոր գերագոյն
իշխանութիւնը անուշադիր է գտնւում Վանքի նկատմամբ, որը զուգադիպում է
Խրիմեան Հայրիկի առաջացած տարիքի գահակալութեան:
Այս եւ այլ խնդիրների մասին թողնենք որ նամակագիրը ի՛նքն արտայայտւի,
մեզ փոխադրելով պատմութեան դէպքերի խաչմերուկները: Շուրջ 120-ամեայ այս
նամակը եթէ անցեալում ուղղւած էր թեմիս առաջնորդին, այսօր այն ուղղւած է ո՛չ
միայն մեր պատմութեամբ հետաքրքրւողներին, այլեւ իւրաքանչիւր սրտցաւ հայի:
ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ
Առաջնորդ Ատրպատականի հայոց թեմի

«Նորին Սրբազնութիւն
Տեառն Սահակ եպիսկոպոս
Այւատեան
Գերագոյն առաջնորդին
Ատրպատականի.
Սրբազան Հայր,
Ստացայ Սրբութեանդ հոկ[տեմբեր] 28 թւակիր նամակը՝ նոյ[եմբեր]
20-ին, թէեւ պ[արոն] Արմենակը
ստացած էր, բայց իմ տեղիցս
բացակայ լինելուս՝ քովը պահած էր
մինչեւ իմ վերադարձը: Հոկտեմբեր
10-ին, քանի հոգի քանտիթներ տեղս

եկան, Վանուց նորոգութեան՝ եւայլն
շինութեանց համար տեղեկագիր
մը պատրաստելու: Տեղեկագիրը
պատրաստուելէ զկնի որոշուեցաւ
որ ես տանիմ զայդ յԷջմիածին: Արդէն ես վաղուց մտադիր էի ջրաղացի քարերը անցկացնելու համար մինչեւ Նախիջեւան գնալ, ի
նկատի ունենալով եւս Վանքի այդ
նեղ դրութիւնը՝ ստիպուեցանք ամբողջ տարուայ ել եւ մտից հաշիւը
ճշտութեամբ գրի առնել եւ ներկայացնել Նորին Վեհափառութեան,
որի մէկ պատճէնն ալ ղրկուած է

Պատմական մէկ լուսանկար, Սուրբ Թադէի տաճարի գեղաքանդակ պատի առջեւ,
1900-ականների սկիզբից

Ձեզ, ներկայացնելով Սուրբ Թադէի
վանքի վերաբերեալ իւրաքանչիւր
գործի առթիւ մանրամասն տեղեկութիւն բերանացի եւ հաղորդեցի
իրեն: Հետեւեալ օրը՝ որ սպասում
էի ստանալ գումար մը, որով կարողանայինք կարգադրել այդ հաշիւները, ստացայ 100 ռուբլի միայն,
որի 10 ռուբլին իբրեւ ճանապարհածախք, իսկ մնացեալ 90 ռուբլիով պիտի անցկացնէի ջրաղացի
քարերը, խոստանալով նախօրօք
փող հաւաքել Վանքը: Ժամանակը
անցկացած եւ ջրերը սառած լինելով, քարերը չկարացի անցկացնել.
քարերը Արաքսի մէջէն գոմէշներով
պէտք էր անցկենար, իսկ սառը ջրի
մէջ գոմէշ մտցնելը անկարելի էր…:
Ստացած 100 ռուբլու մի մասը
ծախսեցի մինչեւ տեղ հասնելը:
Մի մասով գնեցի Վանուց աշխատաւորաց համար քանի մը
պէտք եղած բաներ (հագուստեղէն),
մնացածը 45 ռուբլիի չափ տեղ
հասցնելով, տուեցինք մեր տղայոցմէ Պօղոս անուն անձին, որը
անցեալ տարուանէ 40 թուման առնելիք ունէր Վանքի վրայ: Իմ յԷջմիածնից յետ դառնալէս անցնում
է ահա ամիս մի էլ աւել, որ ոչ
լուր մը առինք այնտեղէ, եւ ոչ
նիւթական օգնութիւն: Խեղդւում ենք
պարտատէրերից,
մանաւանդ
Եսայի Վարդապետի եղբայր անպիտան Աւետիսից: Հաւատացէ՛ք
նրա ի գործ դրած այդ կեղտոտ
միջոցները այլ եւս անտանելի եղած
է: Օրեկան մէկ տոմսակ ուղարկելով փող է պահանջում, ո՞ւմը
ասենք, կամ ո՞ւմը բողոքենք:
Հերիք չէ՛ այդ բոլորը, սոցա վրայ
եւ աւելացրէք այլոց խօսածները,
Խորէն Էֆենդին ասում է, աւելի
շուտ հրամայում է, «մի՞թէ Վանքի
եկամուտը չի բաւականանում
իրեն, որ սաչափ առարկայից փող
էք վճարում», էհ, ի՞նչ ասենք այդպիսիներին:
Սրբազան Հայր, ուրիշները եթէ
խօսում են, ես՝ գործին անտեղեակ
լինելուց էր, իսկ Դուք որ ականատես
եղած եւ ուսումնասիրած էք Վանքի
դրութիւնը, կրկին զարմանում էք
եղած հաշիւների վրայ: Միթէ՞
սխալ է որ Վանքը անցեալ դեկտեմբերից մինչեւ հալոցը, իր բոլոր ուտեստը գնած է այն էլ իբր
20 թումանից: Գրում էք եւս այս

տարուայ ցանքի արդիւնքից կարգադրեցէք պարտքի մէկ մասը:
Առաջ հարկաւոր է իմանալ՝ եղած
հացը պիտի բաւականանա՞յ մինչեւ
ժամանակին: Հաւատացէ՛ք՝ ո՛չ
երբեք, որովհետեւ այս տարի գաղթականաց ահագին հոսանք սկսած
է սա գծով Ռուսաստան գաղթել,
որոնք 3-4, ոմանք նոյնիսկ 10-15
օր մնալով Վանքում ապրում են,
Վանքի հաշիւով: Մենք չենք կարող այլ եւս Բազունիի*) կամ այլ
վանահայրաց պէս վարուել այդ
սովալլուկ թշուառաց հետ: Վերջապէս մինչեւ այժմ միջին հաշիւով օրեկան 20 անց շարունակ
հաց ուտող կան, իւրաքաչիւր օր
2-3 չանաղ ալիւր հազիւ հազ
հերիք է անում, 15 սոմար աղնցու
արած ենք, նոյնքան էլ Գարնան
համար վեր առած՝ մնացեալը որ 30
սոմարից ոչ աւել էր, ձմռան համար
աղացած ենք, այն էլ եթէ այդպէս
շարունակուի ամռան սկզբից կը
ստիպուինք կրկին ցորեն գնել:
Ահաւասիկ Վանքի ցորենի հաշիւը,
որը արժի ստուգէք՝ ղրկուած ել եւ
մտից հաշիւի թղթով: Այս տարի,
միւս տարիներէն կրկնապատիկ
աւել ցանք արած ենք, որ եթէ
յաջողութիւն լինի, եկող տարի
էլ ոչ մէկ բանի կարօտ կը մնայ
Վանքը: Նոր կարող է ինքն իրեն
կառավարուիլ, ուրիշներուն էլ՝
աւելի:
Այս տարի տաւարները բոլորն էլ
մենք ենք պահում, եւ ոչ մէկ տաւար
տուած ենք ուրիշի: Տաւարները
շատ, իսկ ուտեստը քիչ լինելու
համար կարելի է հերիք չանէ: Դրա
համար խնայողութեամբ ենք ձեռ
տալիս տաւարներին, որ չլինի թէ
անցեալ տարուայ պէս նեղութիւն
քաշենք:
Ցաւում եւ ափսոսում ենք բոլորս
էլ Ձեր Թեհրան գնալու համար: Այդ
բանը ի՛նքը՝ Վեհափառը պատմեց ինծի, երբ ես հաղորդեցի
իրենց Ձեր նպատակը, Սուրբ
Թադէի Առաքելով Վանքը տեղափոխուելու առթիւ: Թերեւս այդ
լուրը պաշտօնապէս եւս հաղորդուած լինի Ձեզ յԷջմիածնից: Այո՛,
ցաւում ենք առաւել նրա համար,
որ նոյն ինքն մեր հոգեւոր կառավարութիւնը շատ քիչ է մտածում
այս Վանքի վրայ: Այդ բանը ստուգւում է եւս սրանից, որ Ձեզ փո-

խանակ Սուրբ Թադէի Վանքը
նշանակելու, Թեհրան է ուղարկում:
Հետաքրքիր է իմանալ, արդեօք այդ
մասին Դուք ի՞նչ էք մտածում: Չի՞
կարելի մերժել այդ: Կը ցանկանք որ
այդպէս լինի:
Մեր այստեղի առեւտուր շատ
յաջող է ընթանում, տեղիս ապրանքը բոլորովին ծախած վերջացած ենք: Ալպեռը մտադիր էր Շամ
գնալ, առեւտրական գործերի առթիւ այնտեղի վաճառականաց հետ
տեսակցելու: Բայց այնտեղից եկած
պատասխանը ստիպում է յետաձըգել ժամանակ մի: Մօտ օրերս
պէտք է Մինարէթ գնալ, ապրանք
տեղափոխելու նպատակաւ:
Դարմօն տեղս է: Նա էլ կամենում
է մասնակցել մեզ, այս առեւտուրի
մէջ, մի քիչ փոխուած կարելի է ասել:
Եթէ միւսն Մինարէթ չգտնէ, տեղը
եղած քանի հոգի աշխատաւորները
ուղարկեցինք Քարւանսարայ՝ մեր
այնտեղի ընկերը ուզած էր նրանց:
Այժմեանից որբանոցի հիմքերը
դրած ենք արդէն: Երեք որբեր
պահում ենք, կաշխատենք աւելցնել
գիւղացոց երեխաները՝ հաւաքում
ենք, տեսնենք պիտի յաջողե՞նք: Առ
այժմ միջոցներ կը պակսին: Բայց
յոյս ունենք սկսուելէ յետոյ ամէն
կերպ օգնողներ պիտի ունենանք:
Խնդրում ենք, եթէ կարելի է
գրէք կրկին եւ կրկին յԷջմիածին,
գէթ բարեհաճին այդ պարտքերը
գոցելու շնորհք մը անելու: Հայրիկը
ծերացեր է, շուտով մոռանում է
նոյնիսկ ամենակարեւոր գործերը,
Աստուած բարաքաթ տայ նրա
շրջապատողաց, ի՞նչ հոգսերն է,
այդպէս ջնջին բաներու համար
ուղեղ յոգնեցնել պէ՞տք է:
Ընդունեցէք որդիական ջերմ
համբոյրներս,
Մեսրովպ Աւետիսեան
Կառավարիչ Ս. Թադէի
Առաքելոյ Վանուց
Նոյ[եմբեր] 24/[1]900
Ի նոյն Վանս»:

--------------------------------------*)
Յովհաննէս
վարդապետ
Բազունի, վանահայր Սուրբ Թադէի
(1897-1899)
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Պատմութեան առաջին
գեղեցկութեան մրցոյթը.
ինչպէս 19-րդ դարում ընտրեցին
աշխարհի ամենագեղեցիկ
աղջկան
1888 թ. սեպտեմբերի 19-ին բելգիական
Սպա քաղաքում պատմութեան մէջ առաջին անգամ կայացաւ գեղեցկութեան միջազգային մրցոյթ։ Ամենագեղեցիկ աղջկայ կոչմանը արժանալալու համար պայքարում էր
350 մասնակից, որոնցից 21-ը դուրս եկաւ
եզրափակիչ։ Ե՛ւ գեղեցկութեան մասին պատկերացումները, ե՛ւ ընտրութեան սկզբունքները, ե՛ւ մրցոյթի անցկացման կանոնները
19-րդ դարում էականօրէն տարբերւում էին
ժամանակակից ստանդարտներից:
1888 թ. ամռանը թերթերում յայտարարութիւն յայտնւեց գեղեցկութեան մրցոյթի
մասին, որը պէտք է կայանար սեպտեմբերին
Բելգիայում։ Բոլոր ցանկացողները պէտք
է փոստով ուղարկէին իրենց լուսանկարն
ու կարճ ինքնաբնութագիր։ Թերթի խմբագըրութիւն ուղարկւեց 350 ծրար՝ Աւստրիայից,
Ամերիկայից, Ալժերիայից, Հունգարիայից,
Գերմանիայից, Իսպանիայից, Իտալիայից,
Նորւեգիայից, Ռուսաստանից, Թունիսից,
Թուրքիայից, Ֆրանսիայից եւ Շւեդիայից:
Նրանցից ժիւրին ընտրեց 21 աղջկայ, որոնք

պէտք է մասնակցութիւնը շարունակէին
արդէն Սպա քաղաքում։ Մասնակիցներին
չէր թոյլատրւում հանրութեան առջեւ դուրս
գալ. նրանց տեղաւորել էին հիւրանոցի
առանձին յարկում, որտեղից ելք ունէին
միայն դէպի հիւրանոցի խաղատուն, որտեղ
էլ պէտք է անցկացւէր մրցոյթը։ Մինչեւ
մրցանակների բաշխումը ոչ ոք իրաւունք
չունէր մասնակիցներին տեսնելու։ Աղջիկների ուղեւորափոխադրումների եւ ապրուստի ծախսերը խաղատունն ամբողջովին
իր վրայ էր վերցրել:
Մրցոյթի կազմակերպիչը Էրւէ դիւ-Լորենն
էր։ Խաղատունը մրցոյթի յաղթողների համար որպէս մրցանակ նախատեսել էր 10,000
ֆրանկ։ Ժիւրիի կազմում ընդգրկւած էր ութ
տղամարդ, որոնց թւում՝ նկարիչներ, քանդակագործներ եւ արւեստի ոլորտի այլ ներկայացուցիչներ։ Մրցոյթն անցկացւեց 12 օր
շարունակ։ Ամէն օր մասնակիցները հանդէս
էին գալիս խաղատանը, ժիւրիի անդամների
առջեւ։ Բոլորը կրում էին երկար զգեստներ:
12-րդ օրը յայտնեցին մրցոյթի յաղթողի

անունը։ Մոլորակի ամենագեղեցիկ աղջկայ
կոչմանն արժանացաւ 18-ամեայ Մարթա
Սուկարէն՝ Գւադելուպայից, ում շնորհւեց
5,000 ֆրանկ։ Երկրորդ հորիզոնականին ու
2,000 ֆրանկի արժանացաւ ֆլամանդուհի
Անժելա Դելրոզէն։ Երրորդ հորիզոնականում
վիեննացի Մարի Ստիւենսն էր, ում մրցանակը
կազմում էր 1,000 ֆրանկ։ Մրցոյթից յետոյ
խաղատան աշխատակազմը մեծ խնջոյք
էր կազմակերպել մասնակիցների, ժիւրիի
անդամների, տեղի իշխանութիւնների եւ
մամուլի ներկայացուցիչների համար:
Անգամ պատմութեան առաջին գեղեցկութեան մրցոյթն առանց սկանդալների չի
անցել։ Մասնակիցներից մէկը այնպէս էր
բոլորին ապշեցրել իր գեղեցկութեամբ, որ
ժիւրին միաձայն որոշեց, որ նա մրցոյթից
դուրս է։ Այդ աղջիկը Ֆաթիման էր՝ Ալժերիայից։ Հնարամիտ գործարարը յաւելեալ գու-

մար էր պահանջում այն մարդկանցից, որոնք
ցանկանում էին տեսնել այդ աղջկան։ Իսկ երբ
ժիւրին յայտարարեց յաղթողի անունը, մասնակիցներից մէկը, բարկանալով արդիւնքներից,
մօտեցաւ գեղեցկուհուն եւ թքեց նրա երեսին:
Գեղեցկութեան մրցոյթի յաղթողները ոչ
միայն գումարային մրցանակներ ստացան,
այլեւ համաշխարհային յայտնիութիւն. Մարթա Սուկարէն արդիւնքների հրապարակումից յետոյ երեք օր շարունակ աւելի քան 100
սիրոյ խոստովանութիւն եւ առաջարկութիւն
ստացաւ։ Սակայն նա մերժում էր բոլորին՝
յայտնելով, որ ցանկանում է դերասանական
կարիերա սկսել։ Ցաւօք, նրա հետագայ
ճակատագրի մասին տեղեկութիւններ չկան:
Բելգիական գեղեցկութեան մրցոյթի անհաւանական յաջողութիւնը բերեց նրան, որ
20-րդ դարում նման միջոցառումներ սկսեցին
անցկացւել նաեւ այլ երկրներում:
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Դոկտ. Զարիֆ.

«ԱՄՆ-ի
միահեծանութիւնը
խախտում է միջազգային
հիմքերը»

Իրանի
արտգործնախարար
դոկտ.
Մոհամմադ Ջաւադ Զարիֆը Կարակասում «Չմիաւորւած շարժման» արտգործնախարարների նիստի ընթացքում
ունեցած ելոյթի ժամանակ յայտարարել է.
«ԱՄՆ-ի ծայրայեղական միահեծան արկածախնդրութեան նոր ալիքը, ամենակարեւոր առճակատումն է, որին դէմյանդիման ենք գտնւում բոլորս ինչ որ ձեւով»:
«Մեհր» լրատւական գործակալութեան
համաձայն, դոկտ. Զարիֆը այդ մասին
յաւելել է. «Յիշեալ առճակատումը միջազգային հարթակում նսեմացնում է
օրէնքի կիրարկումը եւ համայն աշխարհում զանազան միջոցներով սպառնալիքի
ենթարկում խաղաղութիւնն ու կայունութիւնը: Աննախընթաց ձեւով հարւած է
ստանում միջազգային համագործակցութիւնը տարբեր բնագաւառներում, ի շարս
ազատ առեւտրի, բնապահպանութեան,
օրէնքի իշխանութեան, միջազգային կազմակերպութիւններ եւ այլն»:
Իրանի արտգործնախարարը քննադատել է ԱՄՆ-ին, որը իր միահեծան
քաղաքականութեամբ փորձում է ձախողեցնել Իրանի միջուկային գործարքի
համաձայնագիրը, որը արդիւնքն է միջազգային հանրութեան համատեղ ջանքերի:
Արտգործնախարարը նշել է. «ԱՄՆ-ի
նոր կառավարութիւնը մի կողմ դնելով
դիմակը, բացարձակապէս անարգում է
միջազգային իրաւունքը եւ անկախ ազգերի իրաւունքները, ԱՄՆ-ի միահեծան, բիրտ
եւ քմահաճ քաղաքականութիւնը խախտում է բոլոր այն հիմքերը, որոնք նկատի էին առնւել Պաղեստինի հարցի կարգաւորման համար»:
Նախարարը յստակեցրել է, որ ներկայ
դրութեամբ առաւել քան երբեւէ սպառնալիքի է ենթակայ միջազգային օրինաւոր կարգ
ու կանունը եւ անհրաժեշտ համարեց, որ
«Չմիաւորւած շարժման» անդամ երկրների
կառավարութիւնները միասնական դիրքորշում կիրառեն, կենտրոնանալով յիշեալ
սպառնալիքի վերացման հարցով:

Կոմիտասի...
(Շար. 1-ին էջից)

երգչախմբի այս օրւայ (յուլիսի 22) ծրագիրը:
Համերգին ներկայ էին նաեւ՝ Թ. Հ. թեմի
առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանը,
Իրանում Ռուսաստանի Դաշնութեան եւ
Հայաստանի Հանրապետութեան արտակագ եւ լիազօր դեսպանները, Իսլ.
խորհրդարանում իրանահայ պատգամաւորները,
Թ. Հ. Թեմական խորհրդի
ներկայացուցիչներ, Իրանում Հայ կաթողիկէ համայնքի առաջնորդը, պետական հրաւիրեալներ եւ արւեստասէր հոծ բազմութիւն:
Յատկանշական է, որ թւականիս, չորեքշաբթի՝ յուլիսի 24-ին հանդիսատեսը Հ.
Մ. «Արարատ» կազմակերպութեան «Կոմիտաս» սրահում հնարաւորութիւնն ունի
ունկնդրելու Հայաստանի Պետական կամերային երգչախմբի կատարումները, որի
ընթացքում ներկայացւելու է Կոմիտասին
եւ Տիգրան Մանսուրեանին նւիրւած գործերի ծաղկաքաղը:
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Լոնդոնը պատրաստ է սառեցնել
Իրանի ակտիւները՝
ի պատասխան բրիտանական լցանաւի կալանքի
Լրատւական ցանց - Մեծ Բրիտանիայի
նախարարների կաբինետը Թագաւորութիւնում իրանական ակտիւների հնարաւոր
սառեցման հարցը դիտարկում է ի պատասխան Իրանի կողմից Stena Imperto
լցանաւի կալանքի,- հաղորդում է «Telegraph»
թերթը:
Միացեալ Թագաւորութեան արտաքին
գործերի նախարար Ջերեմի Հանթը մտադիր է այսօր յայտարարել դիւանագիտական
եւ տնտեսական միջոցառումների մասին,
որոնք Լոնդոնը պլանաւորում է ձեռնարկել
Իրանի նկատմամբ լցանաւի կալանաւորման
կապակցութեամբ:
Պարբերականը յայտնում է, որ բրիտանական իշխանութիւնները մտադիր են նաեւ
հասնել ԵՄ-ի և ՄԱԿ-ի կողմից Իրանի դէմ
պատժամիջոցների վերականգնմանը, որոնք
2016 թւականին Իրանի միջուկային ծրագրի
շուրջ համաձայնութեան ձեռքբերումից յետոյ

չեղարկւել էին:
«Stena Imperto-ն կալանւել է Օմանի տարածքային ջրերում, ինչը միջազգային իրաւունքի ակնյայտ խախտում է»,- լրագրողների հետ զրոյցում յայտնել է Հանթը:
Նրա ասութեամբ՝ «դա բացարձակապէս
անընդունելի է», նա նաեւ հարցականի տակ է
դրել «Հորմուզի նեղուցում բրիտանական եւ
առհասարակ միջազգային ծովային նաւագնացութեան անվտանգութիւնը»:

Իրանի նաւթային լցանաւն ազատ է արձակւել
Սաուդական Արաբիայի Ջիդա նաւահանգստից
Լրատւական ցանց- Կիրակի Իրանի
ճանապարհների եւ քաղաքաշինութեան
նախարար Մոհամմադ Էսլամին յայտնել
էր նաւթային լցանաւի ազատման մասին,
որը ձերբակալւել էր մայիսին Սաուդական
Արաբիայի Ջիդա նաւահանգստում,- հաղորդում է ԻՌՆԱ-ն:
Նրա ասութեամբ՝ շաբաթ «Happiness 1»
նաւթային լցանաւը Ջիդա նաւահանգստից
ուղեւորւել է դէպի Պարսից ծոց:
Իրանեան նաւթային լցանաւը, որը Կարմիր ծովով տեղափոխւում էր դէպի Սուէզի
ջրանցք, վթարւել էր Ջիդա նաւահանգստի
մերձակայքում:

Իրանեան նախարարը նաեւ նշել էր Իրանում նաւթային լցանաւի վերանորոգման
մասին:

«Եւա»-ն ցուցադրւեց Մաշհադում
Իւսէֆզադէ, կինոգործիչ, քննադատ.

««Եւա»-ն ի
զօրու էր ճեղքել սահմանափակ կինոշուկան»

«ԱԼԻՔ»- Շաբաթ, յուլիսի 20-ին «Եւա» ֆիլմը ցուցադրւեց Իրանի հոգեւոր քաղաք՝
Մաշհադի «Հովէյզէ» կինոթատրոնում: Այս
մասին է տեղեկացնում ֆիլմի հասարակայնութեան հետ կապերի գրասենեակը:
Ֆիլմի ցուցադրութեանը յաջորդել է «Եւա»
ֆիլմի ռեժիսորի հանդիպում-զրոյցը՝ Մաշհադի կինոգործիչների հետ: Յատկանշական է,
որ նիստը վարել է կինոքննադատ Մուստաֆա Իւսէֆզադէն, ով հանդիսանում է նաեւ
Մաշհադի մշակութային ոլորտում աշխատող հոգեւորականներից մէկը:
Անահիտ Աբադը պատասխանելով «Հոնար վա Թաջրոբէ» կինոյի շրջանակներում
ֆիլմի էկրանաւորման մասին հարցին, նշեց,
որ պնդում չունի թէ ֆիլմը շուկայական էկրանում պիտի կարողանար հաւասարւել 20
միլիարդանոց շուկայական ֆիլմերին, սակայն
նւազագոյնը հատելու էր 2 միլիարդանոցի
շեմը: «Այս դէպքում պատասխանէք խնդրեմ,
էլ ինչպէ՞ս պիտի կարողանամ նկարահանել երկրորդ ֆիլմը, երբ առիթ չի տրւում
ֆիլմը մեծ էկրանի տոմսարկղին կապել»,ակնարկելով ֆիլմի ասպարէզում պատաս-

խանատուների անորոշութեանը նշել է նա:
Անահիտ Աբադը պատասխանելով ֆիլմի
պատմութեան աշխարհագրութեան մասին
Իւսէֆզադէի բարձրացրած հարցին, նշեց՝
ինքը բաւարար փորձ ունի Իրան-Իրաք
պատերազմի, կամ նոյնիսկ Աֆղանստանում
հակամարտութիւնների գծով ֆիլմ նկարած
ռեժիսորների հետ համագործակցելու առումով եւ կարող էր պատերազմից տուժած
կանանց խնդիրները ներկայացնել հէնց այդ
շրջաններում: «Սակայն, մտածեցի մէկ է ,
նման ֆիլմ նկարելը մեզ մօտ՝ Իրանում, քեզ
քաղաքական որեւէ հոսանքին
հարելու
պիտակ է բերելու: Եւ քանի որ կանանց
խնդիրները պատերազմական վիճակում
մնում է միանման ու չտարբերւող, անցայ
սահմաններից այն կողմ»,-նշել է Անահիտ
Աբադը:

Մեր ընթերցողների
ուշադրութեան
Այսօր մեր ընթերցողների տրամադրութեան տակ է դրւել Թեհրանի հայոց
«Գոհար» տղայոց միջնակարգ, «Նայիրի»
եւ «Ռոստոմ» տղայոց տարրական դըպրոցների գերազանցիկ աշակերտների
նկարները պարունակող յաւելւածը:
«ԱԼԻՔ»

Էրդողանը յայտարարել է
Կիպրոս ներխուժելու
պատրաստակամութեան
մասին
«tert.am» - Թուրքիայի նախագահ Ռեջեբ
Թայիբ Էրդողանը յայտարարութիւն է արել,
որում ընդգծել է, որ 400000 բանակ ունեցող
թուրք զինւորականները պատրաստ են
ներխուժել Կիպրոս, եթէ դրա համար պահանջւի պաշտպանել կիպրոսցի թուրքերին,- գրում է «CyprusMail»-ը:
Էրդողանի յայտարարութիւնը կապւած է թուրքերի Կիպրոս ներխուժման
45-ամեայ տարելիցի հետ, ընդորում, միջազգային վերլուծաբանները Թուրքիայի
նախագահի վերոնշեալ խօսքերը դիտարկում են որպէս ՆԱՏՕ-ի դէմ ուղղւած նախազգուշացում այն մասին, որ Թուրքիան
պատրաստ է անհրաժեշտութեան դէպքում
գործել Հիւսիսատլանտեան դաշինքի դէմ:
Աղբիւրը յաւելում է, որ Էրդողանի յայտարարութիւնը կարող է պայմանաւորւած
լինել վերջերս շրջանառւող այն տեղեկութիւններով, որ Մեծ Բրիտանիան մտադիր է Կիպրոսում տեղակայել F-35 կործանիչների մի մասը:

