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Ազգային, հասարակական, քաղաքական

Յոյսեր Ջիբրալթարում
կալանաւորւած իրանական լցանաւի
ազատ արձակման համար
Իրանի նաւարկութեան ու նաւահանգիստների կազմակերպութեան ծովային հարցերով տեղակալ Ջալիլ
Էսլամինյայտարարելէ.«Դեռեւսպաշտօնապէսլրատւութիւն
չկայ այն մասին, որ ազատ է արձակւել Ջիբրալթարում
կալանաւորւած իրանական լցանաւը, սակայն թէ՛ երկրի
դիւանագիտական ատեանների, եւ թէ՛ նաւահանգիստների ու նաւարկութեան կազմակերպութեան ջանքերի շնորհիւ յուսանք որքան շուտ ազատ արձակւի լցանաւը եւ
վերսկսի իր առեւտրական աշխատանքը»:
ԻՍՆԱ-ի հաւաստմամբ, Ջալիլ Էսլամին երէկ
լրագրողների հաւաքում ընդգծել է. «Անգլիայի ցանկութիւնը յիշեալ լցանաւի ազատ արձակման հարցով
(Շար. 8-րդ էջում)

«Daily Mail ».

«HMS Kent բրիտանական
ռազմանաւն ուղեւորւում Է Պարսից ծոց»
«armenpress.am» - Պորտսմուտում
բազաւորւած HMS Kent բրիտանական ռազմանաւն ուղեւորւում է Պարսից ծոց: Այդ մասին, ինչպէս տեղեկացնում է «Արմէնպրես»-ը, օգոստոսի 13-ին յայտնել է «Daily Mail»
բրիտանական թերթը՝ վկայակոչելով
երկրի ռազմածովային ուժերին:

Նիկոլ Փաշինեանն
ընդունել է Նիկոլայ
Պատրուշեւին.
մտքեր են փոխանակել
ԼՂ հակամարտութեան
կարգաւորման
գործընթացի շուրջ

«tert.am» - Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանն օգոստ. 13-ին ընդունել է
Ռուսաստանի Դաշնութեան Անվտանգութեան խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշեւին: Այս
մասին տեղեկացնում է վարչապետի աշխատակազմը:
Վարչապետը նշել է, որ Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխութիւններից յետոյ սա
ՌԴ Անվտանգութեան խորհրդի քարտուղարի առաջին այցն է մեր երկիր,
(Շար. 8-րդ էջում)

Արմէն Իսրայէլեան.

«ԵԱՏՄ հետ
համագործակցութիւնն
Իրանի համար
հեռանկարային է
լարւած իրավիճակում
նոր դաշնակիցներ
ձեռքբերելու
ճանապարհին»

«tert.am» - Դեռեւս պաշտօնական
հաստատում, որ Ռոհանին կը գայ
Հայաստան, չկայ: Այս մասին «Tert.
am»-ի հետ զրոյցում ասաց իրանագէտ Արմէն Իսրայէլեանը՝ խօսելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի
յայտարարութեան մասին՝ ԵԱՏՄ
շրջանակներում Իրանի նախագահին Հայաստան հրաւիրելու վերաբերեալ:
(Շար. 2-րդ էջում)

Հրատարակութեան
տեղեկատըւութեան համաձայն, HMS Kent-ը
կը փոխարինի HMS Duncan նաւին
եւ առաջադրանքներ կը կատարի
Պարսից ծոցում անվտանգ ծովագնացութեան ապահովման ԱՄՆ-ի
հետ համատեղ առաքելութեան
շրջանակներում: (Շար. 8-րդ էջում)
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Իրանը Ֆորդոյում
կառուցում է Կայուն
իզոտոպների
տրոհման
հետազօտական
կենտրոն

Իրանի Ատոմական էներգիայի կազմակերպութեան ղեկավար Ալի Աքբար Սալեհիի ներկայութեամբ մեկնարկել է Իրանի
ազգային Կայուն իզոտոպերի
տրոհման հետազօտական կենտրոնի կառուցման աշխատանքները Ֆորդոյի շրջանի միջուկային
օբիեկտում:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն, շինարարութեան մեկնարկին նւիրւած արարողութեանը Իրանի
Ատոմական էներգիայի կազմակերպութեան տնօրէն Ալի
Աքբար Սալեհին ի պատասխան
լրագրողների հարցումին կապւած Իրանի միջուկային պարտա-ւորութիւնների նւազեցման
երրորդ
փուլի
որոշումների
(Շար. 8-րդ էջում)

Նոր Ջուղայի աշակերտական պատւիրակութիւնը
փայլեց Հայագիտական համահայկական 9-րդ
օլիմպիադայում
ՀՀ Կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութեան
նախաձեռնութեամբ, 2019 թւականի օգոստոսի 5-11-ը,
Աղւերանում անցկացւած Հայագիտական համահայկական 9-րդ օլիմպիադայի արդիւնքում, ինչպէս
նախորդ օլիմպիադաները, փայլուն յաջողութիւններ
արձանագրեց Նոր Ջուղայի աշակերտական վեց
հոգանոց
պատւիրակութիւնը։
Սոյն ծրագրին մասնակից աշակերտները միմեանց
հետ մրցեցին մշակոյթի, հայոց պատմութեան եւ
գրականութեան առարկաներում եւ արդիւնքների
ամփոփումից յետոյ, Նոր Ջուղայի խումբն արժանացաւ հետեւեալ մրցանակների.
(Շար. 8-րդ էջում)

Իրանահայ գեղանկարիչ Գրիգոր
Եաղուբեանի ցուցահանդէսը՝
«Էյն-օլ-դովլէ»-ի շէնքի «ԲԱՐԳ» ցուցասրահում
«ԱԼԻՔ»-Թւականիս օգոստոսի 9-ին Թեհրանի «ԲԱՐԳ» ցուցասրահում
(«Էյն-օլ-դովլէ»-ի առանձնատան շէնքում) բացումը կատարւեց իրանահայ
վաստակաւոր գեղանկարիչ Գրիգոր Եաղուբեանի ցուցահանդէսը, որը
տեւելու է մինչեւ օգոստոսի 29-ը:
(Շար. 2-րդ էջում)

Համահայկական խաղերի մեդալների քանակով
առաջատարը Երեւանի թիմն է

«armenpress.am» - Համահայկական 7-րդ ամառային խաղերի
մեդալների ոչ-պաշտօնական հաշւարկով առաջատարը Երեւանի

թիմն է:
«Արմէնպրես»-ի
հաղորդմամբ`
մրցումային 5 օրից յետոյ Երեւանի
թիմն ունի 91 մեդալ` 41 ոսկէ, 25
արծաթէ եւ 25 բրոնզէ մեդալ: Երկրորդ տեղում Գիւմրու թիմն է 21
մեդալով` 8 ոսկէ, 10 արծաթէ եւ 3
բրոնզէ: Առաջին եռեակը եզրափակում է Էջմիածնի թիմը` 8 ոսկէ,
7 արծաթէ եւ 5 բրոնզէ մեդալներով:
7-րդ համահայկական ամառային
խաղերին այս տարի մասնակցում

է մօտ 5000 մարզիկ՝ աշխարհի 35
երկրի մօտ 160 քաղաքից: Խաղերի
մի քանի մարզաձեւեր անցկացւեցին Ստեփանակերտում եւ Արցախի միւս երկու քաղաքներում, իսկ
հիմնական պայքարը ծաւալւում է
Երեւանում: Ամենամեծ թւով պատւիրակութիւնը Ռուսաստանի Դաշնութիւնից է, որը ներառում է 14
քաղաք՝ 368 մարզիկով։ Այս տարի մասնակցում է 3 նոր երկիր՝
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները, Իրաքը եւ Չեխիան:
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Կարօ Փայլանին
Ուրուգւայում
ընդունել են
աւանդական աղ ու
հացով.
իր կուսակցի հետ միասին նա
հանդիպում է ունեցել
հայ համայնքի
ներկայացուցիչների հետ

«tert.am» - Թուրքիայի խորհըրդարանի պատգամաւորներ
Կարօ Փայլանն ու քրդական
համայնքի ներկայացուցիչ Էբրու
Գիւնայն օգոստոսի 12-14-ն աշխատանքային այցով գտնւում են
Ուրուգւայում:
Ինչպէս
ներկայացնում
է
Diario Armenia-ն, Ժողովրդա-դեմոկրատական կուսակցութեան
անդամներն իրենց այցը Հարաւային Ամերիկա սկսել են
Մոնտեւիդէոյից, որտեղ մասնակցել են Սուրբ Ներսէս Շնորհալի
եկեղեցում մատուցւած պատարագին:
Այնուհետեւ ծաղիկներ են դրել
եւ յարգանքի տուրք մատուցել
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերի յիշատակին, ինչից յետոյ
հանդիպումներ
են
կայացել
Ուրուգւայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ:
Բացի այդ, պատգամաւորներն
այցելել են «Արմենիա» հրապարակ, որտեղ ներկայ են գտնւել
«Շիրազ» եւ «Գայիանէ» խմբերի
ազգային պարերի ցուցադրմանը:
Աւելի ուշ «Վռամեան» ակումբում նրանց դիմաւորել են
աւանդական աղ ու հացով եւ
ջրով, որից յետոյ շարունակւել
են հանդիպումները տարբեր
հայկական միաւորումների ներկայացուցիչների
հետ:
Հայ համայնքի հետ հանդիպմանը Փայլանը նշել է, որ
Թուրքիայում փոփոխութիւններ
հնարաւոր կը լինի անել միայն
ժողովրդավարացման միջոցով.
«Միայն ժողովուրդների պայքարի շնորհիւ, որոնք պայքարում են
ֆաշիզմի դէմ»:
Փայլանն ու Գիւնայը մինչեւ
օգոստոսի 24-ը նախատեսում են
այցելել նաեւ Արգենտինա, Բրազիլիա եւ Չիլլի:
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«ԵԱՏՄ ...

Հայաստանի եւ Ռուսաստանի
կառավարութիւնների համատեղ որոշմամբ Սիրիա
ուղարկւեց մարդասիրական օգնութիւն
«armenpress.am» - Հայաստանի
Հանրապետութեան եւ Ռուսաստանի
Դաշնութեան կառավարութիւնների
համատեղ որոշմամբ Սիրիայի Արաբական Հանրապետութիւն ուղարկւեց Ռուս-հայկական մարդասիրական արձագանգման կենտրոնի կողմից տրամադրւած հերթական մար-

դասիրական օգնութիւնը:
Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին տեղեկացրին ՀՀ ԱԻՆ տեղեկատւութեան
եւ հասարակայնութեան հետ կապերի
վարչութիւնից, օգնութիւնը ուղարկւել է մարդասիրական արձագանգման կենտրոնի միջոցների հաշւին:
Մարդասիրական օգնութիւնը նախատեսւած է Սիրիայի բնակչութեան

համար, որը տուժել է ռազմական
կոնֆլիկտի հետեւանքով:
ԱԻ նախարար Ֆելիքս Ցոլակեանը՝
9 բեռնատարներում բեռնւած մարդասիրական օգնութիւնը ճանապարհել է դէպի Սիրիա:
Այն պարունակում է մսի պահածոյ՝ 52,5 տոննա, ձկան պահածոյ՝
35 տոննա, 40 տոննա շաքարաւազ,

ինչպէս նաեւ չոր օրապահիկ՝ մօտ 14,5
տոննա քաշով:
Հայկական եւ ռուսական կողմի
ներկայացուցիչները մարդասիրական
օգնութիւնը յանձնելու են Սիրիայի Կարմիր մահիկի ներկայացուցչութեանը, որի միջոցով էլ պէտք է
իրականացւի հետագայ բաշխումը:

Գրիգոր Եաղուբեանի կտաւները
«Բարգ» ցուցասրահում

Վ. Շ.

(Տպաւորութիւն)

Ուրբաթ, 2019 թ.-ի օգոստոսի
9-ին ականատես եղայ մի նկարչական ցուցահանդէսի, որը ներառում էր բարձրորակ մոդեռն գեղանըկարների հաւաքածոյ, որոնք ստեղծւել էին իրանահայ ժամանակակից
գեղանկարիչներից՝ պրն. Գրիգոր
Եաղուբեանի միջոցով եւ բարձրաճաշակ շարւածքով ցուցադրութեան են
դրւել «Էյն-օլ-դովլէ»-ի առանձնատան
շէնքի բաւականին գեղեցիկ ու հոյակապ սրահում («Բարգ» գալերի):
Կտաւների ընդհանուր չափերն
էին՝ 150x160 սմ., 200x160 սմ., եւ
300x180 սմ., բոլորն էլ գոյների գեղեցիկ ներդաշնակութեամբ յագեցած:
Ցուցասրահի վայրը, որը պատկանում է Թեհրանի քաղաքապետարանին, պատմական արժէք ներկայացնող շէնք է՝ հոյակապ այգեստանով եւ 200-ից աւելի արձաններով,
մեծ շուք էր տալիս այդ անհատական
ցուցահանդէսին, առանց արժեզրկելու

արւեստագէտի աշխատանքը:
Հրաւիրում ենք բոլոր թեհրանահայերին այցելելու եւ դիտելու այդ
գեղեցիկ ցուցահանդէսը, որը ոչնչով
չի զիջում եւրոպական բարձրագոյն
գեղարւեստական ցուցահանդէսներին:
Ցուցահանդէսը բաց է լինելու մինչեւ օգոստոսի 29-ը (7 շահրիւար) հետեւեալ հասցէում.
«Բարգ» գալերի, Հերաւի հրապարակ, Վաֆամանեշ պող., Ջամալիշարղի պող., «Էյն-օլ-դովլէ»-ի շէնք),
ժամը 10-ից 18-ը:

քան 20 անհատական եւ խմբական
ցուցահանդէսների է մասնակցել Իրանի տարբեր քաղաքներում: Վերջին
տարիներին ընտանեօք հաստատւել է
Անգլիայում եւ կազմակերպել է ցուցահանդէսներ՝ Անգլիայում, Ֆրանսիայում եւ Գերմանիայում՝ արժանանալով մրցանակների: Նա նկարչութիւնն սկսել է որոնելով բնութեան
գեղեցկութիւնները եւ հետզհետէ հե-

ռացել է բնապաշտական արւեստից
եւ մօտեցել ձեւերի ու գոյների զուտ
ներդաշնակութեան:
Ներկայ ցուցահանդէսում ներկայացւել են Եաղուբեանի վերջին 15
տարւայ աշխատանքները:
Ա.Յ.

*

، خیابان جمالی شرقی، خیابان وفامنش،میدان هــروی
 عمارت عین الدوله. نگارخانه برگ

*

ՆԿԱՐՉԻ ՄԱՍԻՆ
Իրանահայ ժամանակակից գեղանկարիչ Գրիգոր Եաղուբեանը
ծնւել է 1937 թ.-ին Թեհրանում: Պատանի տարիքում սովորել է հանգուցեալ Տիգրան Բազիլի մօտ, եւ աւարտել է համալսարանը արդիւնաբերական դիզայն ճիւղը Թեհրանում:
Հիմնելով՝ «Գրիգոր» գալերին, տարիներ հանդիսատեսին էր ներկայացնում իր մեծ չափերով դեկորատիւ
կտաւները: Գ. Եաղուբեանը աւելի

(Շար. 1-ին էջից)

«2019 թ.-ին ԵԱՏՄ բոլոր
երկրները վաւերացրին Իրանի
հետ համագործակցութեան մասին
համաձայնագիրը:
Հայաստանն
իրանական կողմի հետ բանակցութիւններում առաջարկում էր
տնտեսական
մաքսատուրքերը
հայկական ապրանքատեսակների
մասով մեղմացնել, տալ արտօնութիւններ, ինչը մենք ստացանք
ԵԱՏՄ շրջանակներում»,- ասաց
Իսրայէլեանը:
Իրանագէտը նկատեց, որ
Իրանի համար ԵԱՏՄ հետ համագործակցութիւնն ունի քաղաքական ու տնտեսական նշանակութիւն:
Իսրայէլեանն
ասաց,
որ
Ռոհանիի առաջնահերթութիւններից է հարեւան երկրների հետ
տնտեսական կապերի ամրացումը, տեղական արտադրանքի արտահանումը, հետեւաբար
պաշտօնական Թեհրանը փոր
ձում է միջուկային համաձայնագրի ոչ արդիւնաւէտ կատարման հետեւանքով առաջացած
խնդիրը լուծել ու ԵԱՏՄ-ն կը
դառնայ մեծ շուկայ Իրանի համար:
Արմէն Իսրայէլեանի ասութեամբ՝ ԵԱՏՄ հետ համագործակցութիւնը Իրանի համար
հեռանկարային է «լարւած իրավիճակում նոր դաշնակիցներ
ձեռքբերելու
ճանապարհին»:
«Հնարաւոր ռիսկերի առաջացման դէպքում Իրանն ուզում է
այլընտրանք ունենալ: Գուցէ Ռուսաստանի հետ փոխայցելութիւնները ակտիւացել են, բայց Իրանը հէնց այսօր Եւրոպայի հետ
աւելի ակտիւ շփումներ ունի,
քան ռուսական կողմի հետ: Սա
ամէն դէպքում չի նշանակում,
որ որեւէ վեկտորին անուշադըրութեան են մատնում»,- յաւելեց
իրանագէտը:

Տիգրան Սարգսեան.

«ԵԱՏՄ կազմում
ինտեգրման ներկայիս
փուլում ակտիւօրէն
քննարկւող հարցերից է
ընդհանուր շուկաների
ձեւաւորումը»

Բոլտոն.

«ԱՄՆ-ն եւ Մեծ Բրիտանիան աննախադէպ
գործընկերութեան ճանապարհին են Brexit-ից յետոյ»
«armenpress.am» - Այցով Մեծ Բրիտանիայում գտնւող ԱՄՆ-ի նախագահի՝ ազգային անվտանգութեան
հարցերով օգնական Ջան Բոլտոնը
յայտարարել է, որ Վաշինգտոնը եւ
Լոնդոնն «աննախադէպ գործընկերութեան» ճանապարհին են Brexit-ից
յետոյ, տեղեկացնում Է «Արմէնպըրես»-ը:
«Երէկ ես հիանալի հանդիպում
ունեցայ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ջորջ Ջանսոնի հետ: Մենք

քննարկեցինք առեւտրի, անվտանգութեան խնդիրները եւ մեր երկկողմ
յարաբերութիւնների
խորացման
հնարաւորութիւններն այն բանից
յետոյ, երբ Մեծ Բրիտանիան դուրս
կը գայ ԵՄ-ից:
ԱՄՆ-ն եւ Մեծ Բրիտանիան
գտնւում են աննախադէպ գործընկերութեան ճանապարհին»,- օգոստոսի 13-ին գրել է նախագահի օգնականը «Twitter»-ում:
Օգոստոսի 12-ին Միացեալ Թա-

գաւորութեան վարչապետի գրասենեակը յայտնել էր, որ Ջանսոնը
Բոլտոնի հետ քննարկել է երկկողմ
«առեւտրական յարաբերութիւնները,
Brexit-ի եւ անվտանգութեան հարցերը»:
Երկուշաբթի Բոլտոնը յայտնել է,
որ հանդիպում է ունեցել Ջանսոնի՝
ազգային անվտանգութեան հարցերով խորհրդական Մարկ Սեդւիլի
եւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի՝
ռազմավարական հարցերով խոր-

«Al Hadath».

հըրդական Էդւարդ Լիսթեռի հետ:
Այդ նոյն օրը Բոլտոնը յայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը պաշտպանում է
առանց Brexit-ի պայմանների մասին
համաձայնագրի Եւրոմիութիւնից Մեծ
Բրիտանիայի դուրս գալու սցենարը,
եթէ բրիտանական կառավարութիւնը
որոշի գնալ դրան,- հաղորդել է
«ՏԱՍՍ»-ը:

«ԱՄՆ-ը զէնք է յանձնել Սիրիայի քրդական կազմաւորումներին»
«168.am» - Միացեալ Նահանգները Իրաքի հետ սահմանով խոշոր
խմբաքանակի զէնք է փոխանցել
«Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի»
(ՍԴՈւ) կազմաւորումներին, որոնց

միջուկը կազմում են քուրդ մարտիկները: Այդ մասին յայտնել է «Al
Hadath»
հեռուստաալիքը:
Նրա տւեալներով՝ աւելի քան
200 բեռնատարներից եւ զրահա-

փոխադրիչներից բաղկացած շարասիւնը ուղեւորւել է ռազմաբազաներ, որոնք տեղակայւած են
Սիրիայի հիւսիս-արեւելքի Հասեքէ
նահանգում:

«tert.am» - Եւրասիական տնտեսական յանձնաժողովի կոլեգիայի
նախագահ Տիգրան Սարգսեանը
հարցազրոյց է տւել Կիրգիզստանի
Ala-Too24 հեռուստաալիքին՝ ներկայացնելով ԵԱՏՄ կազմում անդամ
երկրների ինտեգրման ներկայիս
փուլը եւ միութեան միջազգային
ճանաչման խնդիրը:
«Մենք
երիտասարդ
միաւորում ենք, հասկանալի է, որ առաջին տարիներին կարեւոր է յստակեցնել աշխատանքի մեխանիզմը,
լիազօրութիւնների
իրագործումը,
որպէսզի ազգային կառավարութիւնները վստահ լինեն, որ վերազգային
մարմինը պաշտպանում է միութեան շահերը: Մենք տեսնում ենք,
որ վերազգային մարմինը կայացել է
որպէս ինստիտուտ, եւ կառավարութիւնները վստահում են այդ
ինստիտուտին», - ասել է Տիգրան
Սարգսեանն՝ անդրադառնալով ինտեգրման
ընթացակարգին:
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Քաղաքագէտ.

«ՀՀ-Իրան յարաբերութիւնների ներկայիս գլխաւոր
անելիքը քաղաքական ոլորտում է»

«Իրան-ԵԱՏՄ համաձայնագիրը
գուցէ տուժի ամերիկեան պատժամիջոցների ազդեցութիւնից»,- այս
մասին մեզ հետ զրոյցում ասաց
իրանցի քաղաքական վերլուծաբան
Ալի Սալամին՝ անդրադառնալով
ԻԻՀ ղեկավար Հասան Ռոհանիի
հնարաւոր այցին Հայաստան:
Յիշեցնենք, որ ՀՀ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին հրաւիրել է
Երեւան: Եւրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական
նիստին Փաշինեանն իր ելոյթում
նշել է. «ԵԱՏՄ անդամ պետութիւնների ղեկավարների հետ պայմանաւորւածութիւններին համապատասխան՝ ես հրաւիրել եմ նաեւ
Իրանի նախագահին՝ մասնակցել
Երեւանում կայանալիք Բարձրագոյն
Եւրասիական տնտեսական խորհըրդի նիստին»: Նիստը կայանալու է
հոկտեմբերի 1-ին:
Ըստ Ալի Սալամիի՝ ԻրանԵԱՏՄ պարզեցւած առեւտրի համաձայնագրի վաւերացումից յետոյ

կարեւոր է, որպէսզի իրանական
կողմը քննարկումներ ունենայ ԵԱՏՄ
անդամ երկրների եւ յանձնաժողովի հետ, աւելի դրական կը լինեն
բարձրաստիճան
մակարդակում
քննարկումները՝
համաձայնագրի
բարձր արդիւնաւէտութեան համար:
«Կարծում եմ՝ այս հրաւէրն
ընդունելը կարեւոր է ոչ միայն
համաձայնագրի տնտեսական արդիւնաւէտութիւնը
բարձրացնելու,
այն քննարկելու համար, այլեւ դրա
ճանապարհին առկայ քաղաքական
խնդիրները քննարկելու համար, քանի որ պատժամիջոցների ենթարկւող Իրանը եւ այն ընկերութիւնները,
որոնք կարող է համագործակցեն
Իրանի հետ, գուցէ յայտնւեն յաւելեալ
պատժամիջոցների տակ, բանկային
դժւարութիւններ առաջանան, ինչը
առանցքային խնդիր կարող է լինել
գործարքների համար:
Իհարկէ, համաձայնագիրը քաղաքական այս իրավիճակում իրագործելը բարդ խնդիր է լինելու Իրանի եւ ԵԱՏՄ երկրների, արտադրողների համար, սակայն այդ խնդիրներն
անցողիկ են, ուստի համաձայնագրի
ներդրումը կարեւոր է, անկախ քաղաքական խոչընդոտներից:
Իրանի եւ Միացեալ Նահանգների
յարաբերութիւններում առկայ լարւածութիւնը անկանխատեսելի է,
եւ եթէ քաղաքական իրավիճակով
առաջնորդւելու լինենք, ապա տընտեսական
համագործակցութիւնը,

ինչպէս նախկինում, մատնելու ենք
անուշադրութեան եւ շատ աւելի մեծ
վնասներ կրենք: Ներկայումս կայ
գիտակցում, որ հարկաւոր է աւելի
ներգրաււած քաղաքականութիւն վարել տարածաշրջանում եւ աշխարհում՝ նախ՝ զարգանալու, ապա՝ պատժամիջոցների ազդեցութիւնը թուլացնելու համար:
Կարեւոր է նաեւ, որ հրաւէրքն
անում է Հայաստանը, որը եղել է
Իրանը ԵԱՏՄ-ին կապելու նախաձեռնութեան հեղինակը եւ նպաստել
է այս համաձայնագրի վաւերացմանը, նպաստելով զուգահեռաբար
ԵԱՏՄ կայացմանը՝ որպէս տնտեսական կառոյց»,- ասաց վերլուծաբանը:
Նրա պնդմամբ, շատ են նաեւ
երկկողմ օրակարգում քննարկման
արժանի քաղաքական եւ տնտեսական թեմաները:
«Գլխաւոր քաղաքական խնդիրը,
կարծում եմ, կրկին Իրան-ԱՄՆ
յարաբերութիւններն են, դրանցում
Հայաստանի շահերը, այն, թէ
Հայաստանն ինչպիսի քաղաքականութիւն է վարում այս շրջափուլում,
յատկապէս, երբ վերջերս Միացեալ
Նահանգներում են եղել մի քանի
հայաստանեան
բարձրաստիճան
պատւիրակութիւններ,
վստահաբար Նահանգներում քննարկւել է
պատժամիջոցների, տարածաշրջանում առկայ վտանգների ու մարտահրաւէրների
թեման,
որոնք

յաւելեալ խնդիր են ՀՀ-ի համար, որը
ոչ պակաս բարդ խնդիրներ ունի այս
տարածաշրջանում, եւ ցանկացած
սրւած քաղաքական իրավիճակ տարածաշրջանում կարող է նպաստել
ԼՂ հակամարտութեան
գօտում
վտանգաւոր փուլի մեկնարկին, որն
անցանկալի է թէ՛ Հայաստանի, եւ
թէ՛ Իրանի համար, որը բազմիցս իր
կարծիքն այս ամենի վերաբերեալ
յայտնել է: Խնդիրներն այնքան շատ
են եւ այնպիսի փուլում են, որ դրանցից մէկի ուղղութեամբ լուրջ սրումը
կարող է շատ աւելի մեծ խնդիրներ
ստեղծել մեր ողջ տարածաշրջանի
համար: Այս փուլում կարեւոր եմ
համարում մեր երկրների ղեկավարների միջեւ ակտիւ բնոյթի բարձրաստիճան շփումները:
Կարծում եմ՝ այս պահին ամենակարեւոր անելիքն այս ոլորտում
է, քանի որ միւս բոլոր ուղղութիւններով մեր յարաբերութիւնները կիսատ են լինելու քաղաքական փոխըմբռնման պակասի դէպքում»,ասաց վերլուծաբանը:
Նա ասաց, որ վերջերս կայացած
միջկառավարական նիստի ընթացքում Իրանն ու Հայաստանը տարբեր
հարցեր են քննարկել՝ հիմնականում
տնտեսական, էներգետիկ բնոյթի:
«Այս ուղղութեամբ եւս պէտք է
շարունակւեն քննարկումները՝ օրակարգը զարգացնելու եւ իրագործելու
նպատակով»,- նկատեց Սալամին:
«168.am»

Ժողովրդագրական ռազմավարութիւնը եւս
փոխարինւում է պոպուլիզմով
«arfd.am» - Յիշեցման կարգով
նշենք, որ նախորդ տարւայ սկզբին
կառավարութեան քննարկմանն էր
ներկայացւած ՀՀ ժողովրդագրական ռազմավարութեան նախագիծը,
որի հիմնական թիրախն էր՝ 2040
թւականին բնակչութեան թիւը հասցնել 4 միլիոնի:
Իշխանափոխութիւնից յետոյ գործող իշխանութիւնները յայտարարեցին՝ այլեւս նման ռազմավարութեան անհրաժեշտութիւնը չկայ:
Նոր իրավիճակում պէտք է լինի
տնտեսական յեղափոխութիւն եւ
կեանքի որակը պէտք է թռիչքային աճի: Պէտք է ունենանք հայրենադարձութեան եւ ծնելիութեան
բում: Բնակչութեան թիւն էլ ինքնաբերաբար՝ թռիչքային կաճի:
Իհարկէ, սա եւս պոպուլիզմի
դասական դրսեւորում է՝ մեր երկրի զարգացման ռազմավարական
ոլորտ հանդիսացող ժողովրդագրութեան վերաբերեալ:
Իշխանութիւնը վերցնելուց յետոյ
անցել է 15 ամիս:
Կառավարութիւնն իր 2018
թւականի ծրագրի կատարողականով
փաստում էր, որ ծնելիութեան խրախուսման նպատակով երկրորդ երեխայի ծննդեան միանւագ նպաստի
չափը՝ 50 հազար դրամից այն
դարձել է 150 հազար դրամ: Այս
փոփոխութիւնը դրւած նպատակի
իրացման տեսանկիւնից առաջացնում էր առարկայական մի շարք
հարցեր, որոնք էդպէս էլ պատասխանատուները թողեցին անպատասխան: Հարիւր հազար դրամ է՞ր պակասում, որ ընտանիքներում ծնւեն
երկրորդ երեխաները: Գնահատւա՞ծ է այս փոփոխութեան իրական
ազդեցութիւնը ծնելիութեան ցուցանիշի աւելացման վրայ, թէ՞ սա կը
դառնայ պետական բիւջէից կատարւող անարդիւնաւէտ հերթական
ծախսը:
Ցաւօք, մեր մտահոգութիւններն

իրականութիւն դարձան: Այս ընթացքում ժողովրդագրական հիմնական ցուցանիշերն այդպէս էլ «չենթարկւեցին» օրւայ իշխանութիւնների
ականջահաճոյ յորդորներին: Իրականում պաշտօնական վիճակագըրութիւնը արձանագրում է հակառակը՝ այս տարւայ առաջին կիսամեակում ծնւածների թիւը նւազել է 150-ով, իսկ մահացածների
թիւը աճել է 572-ով:
Այս տարւայ յուլիսի 1-ին նախորդ
տարւայ նոյն ժամանակահատւածի
համեմատ նւազել է նաեւ Հայաստանի մշտական բնակչութեան թիւը՝
8200-ով։
Հայրենադարձութեան բումը եւս
տեսանելի չի: Փոխարէնը՝ յետեւողականօրէն աւելանում է տնտեսապէս յետամնաց որոշ երկրների
քաղաքացիների ներհոսքը մեր երկիր: Վերջնիս հնարաւոր հետեւանքների ու իրական ռիսկերի վերաբերեալ բազմիցս ենք ահազանգել եւ
ներկայացրել ենք կարգաւորման
կոնկրետ լուծումներ:
Ժողովրդագրական խնդիրների
առումով յատկանշական է նաեւ, որ
ինչպէս կառավարութեան ծրագրի
կատարողականի զեկոյցում, այնպէս
էլ 2019 թւականին հաստատւած
կառավարութեան հնգամեայ նոր
ծրագրում ոչ մի խօսք չկայ բազմազաւակ ընտանիքներին պետական աջակցութեան մասին: Սա, ի
դէպ, ՀՀ Սահմանադրութեան պահանջն է եւ ժողովրդագրական զարգացման առումով ունի օբիեկտիւ
անհրաժեշտութիւն: Այս հարցին եւս
բազմիցս ենք անդրադարձել, ցաւօք՝
իշխանութիւնները սա էլ են թողել
անարձագանգ:
Մասնաւորապէս, ժողովրդագրական
իրավիճակի
բարելաւման
հիմնական նպատակադրումներից
պէտք է լինէր ծնունդների աճի
խթանումը եւ բազմազաւակութեան
խրախուսումը:

Փոխարէնը օրւայ իշխանութիւնները օրակարգ են բերում Ստամբուլեան կոնւենցիայի վաւերացումն
ու մեր ժողովրդի աւանդական ընտանեկան արժէքների այլասերման
համար
իրաւական
այսօրինակ
հիմքերի ապահովումը:
Ի հեճուկս փաստացի միտումների,
օրերս էլ յայտարարեցին՝ 2050
թւականին պէտք է դառնանք ոչ
աւել, ոչ պակաս՝ 5 միլիոն: Ի դէպ,
օրւայ իշխանութիւնն իր նախընտրական ծրագրով խոստանում էր
ոչ թէ այս թիրախը, այլ՝ 20 տարում կրկնապատկել մեր երկրի
բնակչութեան թիւը: Այսինքն՝ իրենց
քաղաքական ուժի կողմից իշխանութիւնը վերցնելու պարագայում,
2040 թւականին մեր երկիրը պէտք է
ունենար 6 միլիոն բնակչութիւն:
Փաստօրէն, իշխանութեան գալուց
յետոյ խոստումը էապէս մեղմւել է՝
թիրախի ժամկէտն են աւելացրել 10
տարով, իսկ բնակչութեան ակնկալւող թիւը նւազեցրել են 1 միլիոնով:
Այսպիսով, կանխատեսումը դառնում է իրատեսական: Եւ ամենակարեւորը՝ օրւայ իշխանութիւնների կողմից հնչեցւող թիրախն
ամբողջապէս համապատասխանեցւել է նախորդ կառավարութեան
կողմից մշակւած ժողովրդագրական
ռազմավարութեան նախագծի հիմնական թիրախին՝ 2040 թւականին
բնակչութեան թիւը հասցնել 4 միլիոնի:
Ի դէպ, իշխանափոխութեան
օրերին եւ դրանից յետոյ՝ նոր
իշխանութիւններն անխնայ քննադատել են ժողովրդագրական ռազմավարութեան այս նախագիծը՝ նոյնիսկ
ծանօթ չլինելով դրա հիմնական
բովանդակութեանը:
Այնուամենայնիւ, կարծես առաջին
դրական քայլը վերջապէս արւեց՝
օրւայ իշխանութիւնը ստանձնում է
ժողովրդագրութեան ոլորտում ռազմավարական հիմնական թիրախը:

Աւելի լաւ է ուշ, քան երբեք:
Յուսանք, որ տրամաբանական
յաջորդ քայլերն այս չափ չեն ուշանայ:
Գործող
կառավարութիւնը
«քարը փէշից կը թափի», մի կողմ
կը
թողնի
պոպուլիզմը
գոնէ
կարեւորագոյն այս ոլորտում, կընդունի ժողովրդագրական ռազմավարութեան պատրաստի նախագիծը եւ կը ստանձնի լիարժէք
պատասխանատւութիւն դրա իրականացման
համար:
Այս դէպքում կարող է ստեղծւել առարկայական հնարաւորութիւն ժողովրդագրական քաղաքականութեան համակարգւած իրականացման եւ սահմանւած վերջնարդիւնքներն առաւելագոյնս ապահովելու համար, ըստ որի՝ սոցիալժողովրդագրական
ուղղւածութիւն
ունեցող գործող ու նոր ներդրւող
բազմոլորտ ծրագրերի իրականացում, արդիւնքների պարբերական
գնահատում եւ իրավիճակից բխող՝
ճկուն փոփոխութիւններ ու թիրախաւորում:
Առանց այս քայլերի հետեւողական իրագործման, ընդհանուր առմամբ, անորոշ եւ հետեւաբար նաեւ՝
ռիսկային է լինելու ժողովրդագրական ճգնաժամի մօտեցող իրավիճակի առաջանցիկ բարելաւումը՝ դրւած
հիմնական նպատակի գործնական
իրացումը:
ԹԱԴԷՈՍ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
ՀՅԴ Բիւրոյի տնտեսական
հետազօտութիւնների գրասենեակի
ծրագրերի համակարգող

Վարչապետի
ելոյթի մասին
ԹԱԹՈՒԼ ՕՀԱՆԵԱՆ

Մի քանի օր է անընդհատ մտածում եմ, Ստեփանակերտի Վերածընունդ հրապարակում կայացած ժողովրդական
հաւաքի
ընթացքում,
ՀՀ-ի վարչապետ՝ Նիկոլ Փաշինեանի
արտայայտած մտքերի շուրջ, որն ոչ
այլ ինչ է եթէ ոչ ժողովրդի սրտից ու
հոգուց ելած խօսք ու բաղձանք: Ախր
այն որ հայն է որ չի ցանկանայ մեր
ժողովրդի թիւն աւելանայ, ոչ թէ հինգ
միլիոնով, այլ կրկնակի եւ մի բան է
յաւել, քանզի քանակն է որ ծնում է նաեւ
համապատասխան որակ:
Չի գտնւի որեւէ հայ, որ չուրախանայ Հայաստանի արդիւնաբերական
համախառն ներքին արդիւնքի բազմապատկմամբ եւ ունենայ զարգացած
ու ֆինանսաւորւած տեխնոլոգիական
ընկերութիւններ իր հազարաւոր աշխատաւորներով եւ պիտի հրճւի, նոր
բազմապիսի աշխատատեղերի ստեղծումով ապահովել մի քանի միլիոն հայ
մարդու զբաղւածութիւնը:
Այն որ հայն է որ չի հպարտանայ
Հայոց Բանակի մարտունակութեան
ցուցանիշի բարձրացմամբ որն գլխաւոր երաշխիքն է հայրենիքի պաշտպանութեան:
Բոլոր հայերը գլուխ կը խոնարհեն,
կրթական ֆինանսաւորման բազմապատկումներով, որով կրթութիւնը կը
դառնայ ազգային ապրելակերպ, եւ
երկիւղածութեամբ աղօթքի կելնեն,
առողջապահական ծառայութիւնների
հարիւր տոկոսանոց հասանելիութեան
համար, որոնցով ՀՀ քաղաքացին կիմանայ, որ իր եւ իր ընտանիքի
կրթական եւ առողջապահական ծանրակշիռ ծախսերում պետութիւնը սատար է հանդիսանալու իրեն եւ վերջապէս, որ հայն պիտի ընդդիմանայ
Հայաստան այցելող զբօսաշրջիկների
թւի յաւելմամբ, որը լաւագոյն եկամուտի աղբիւր է:
Եւ վերջապէս այն որ հայն է որ
եօթներորդ երկինք չի բարձրանայ
միջազգային հարթակներում, ի տես
մեր մարզիկների բազմակողմանի յաջողութիւնների:
Որեւէ երկրի զարգացումն ու առաջադիմութիւնը, խօսքով, բարի կամեցողութեամբ, ամբոխավարութեամբ
ու մաղթանքով չի իրականանում, այլ
նման բազմաբնոյթ ազգային նպատակների իրականացման համար
անհրաժեշտ է նախ ունենալ ժողովրդի
լայն զանգւածի համաձայնութիւնն ու
անվերապահ համագործակցութիւնը,
նոյնիսկ մինչեւ ծրագրի գործադրման
ընթացքում հաւանական առաջանալիք դժւարութիւնները, սիրայօժար
կերպով դիմագրաւելու պատրաստակամութեամբ, որը կարելի է ստեղծել
համերաշխ
մթնոլորտում,
առանց
իւրայինի եւ ոչ իւրայնի, սեւ ու սպիտակի խտրականութեամբ ապա պիտի կազմել նպատակասլաց ռազմավարութիւն եւ գործադրական երեսունամեայ (Նիկոլ Փաշինեանի ներկայացրած ծրագրի աւարտը նկատի է
առնւած 2050 թւականը) բազմաբնոյթ
ծրագիր իր ճշգրիտ ժամանակացոյցով
ու նախահաշիւներով:
Եւ վերջապէս վարչապետի խօսքերը կենսագործելու համար, վերոնշեալ սկզբունքներով, այսօրւանից
պիտի նախապատրաստել ժողովըրդին եւ զօրաշարժի ենթարկել համապատասխան ոլորտների նախարարութիւններին եւ ամբողջ պետական
կառոյցներին, այնպէս որ բոլորի թիւ
մէկ օրակարգը դառնայ վարչապետի
ծրագրերի իրագործումը, հակառակ
պարագային, դրսեւորւած այդ բոլոր
բարի ցանկութիւններն ու ազգանպաստ
ծրագրերը պիտի համարել ամբոխավարական խօսքեր:
Երեւան-11-8-2019 թ

ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆ
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Նորոգութիւններ Սալմաստի Հաֆթւան,
Սառնա եւ Ախտախանա գիւղերի
հայկական եկեղեցիներում
Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ – Չորեքշաբթի,
օգոստոսի 7-ի վաղ առաւօտեան,
Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ՝ Տ. Գրիգոր եպս. Չիֆթճեանը
մեկնեց Սալմաստ, մօտկից հետեւելու
գաւառի մի քանի եկեղեցիների վերանորոգութեան աշխատանքներին,
որոնք կատարւում են Երկրի Մշակութային ժառանգութիւնների հիմնարկութեան կողմից եւ նրա նիւթական
հովանաւորութեամբ,
անմիջական
հսկողութեամբ Իրանի եկեղեցիների
պահպանութեան կենտրոնի, տնօրէնութեամբ դոկտ. Շերլի Աւետեանի:
ա- Հաֆթւան - Ս. Գէորգ
Առաջին եկեղեցին, որտեղ այցելեց
Սրբազան Հայրը, Հաֆթւան գիւղի
հայոց Ս. Գէորգ եկեղեցին էր, որտեղ վերջին տարւայ ընթացքում
վերանորոգութիւններ
իրականացւեցին հողալից տանիքի թեթեւացման,
գմբէթի ամրացման, խաչի տեղադըրման, եկեղեցու յատակի նոր սալապատման, եւ յատկապէս պատերի ծեփի տակից դուրս եկած
որմնանկարների վերակենդանացման
բնագաւառներում:
Վերոյիշեալ պետական հիմնարկութեան ներկայացուցչի կողմից Սրբազան Հայրը դիմաւորւեց, ընկերակցութեամբ Սալմաստի պատգամաւոր
Ռուբէն Տէր-Պօղոսեանի: Ընդհանրապէս եղած նորոգութիւնների ընթացքում ներկայ եղած լինելով, Սրբազանը
տեղեկութիւններ ստացաւ վերջին ամիսների աշխատանքներից, որոնք աւարտւել էին ներքին որմնանկարների վերակենդանացումով:
Մասնագիտական մօտեցումով կատարւած աշխատանքը ի յայտ էր բերել
«Վերջին դատաստանի», «Ադամ ու
Եւայի», «Ս. Գէորգի», «Ս. Սարգսի»,
«Ամենասուրբ Երրորդութեան» եւ այլ
որմնանկարները, որոնց վրայ անցեալում դրւած ծեփը մինչեւ այսօր բացատրութեան կարիք ունի: Վստահաբար ամբողջ եկեղեցին որմնանկարներով պատւած է, որոնցից շատերը
ծեփի տակ են դեռեւս: Աւելին, ծեփից
եւ որմնանկարներից բացի, եկեղեցու
իսկական սրբատաշ քարերի վրայ
երեւում են խորապէս քանդակւած խաչանշաններ, ինչպէս նաեւ յիշատակարան գրութիւններ:
բ- Սառնա - Ս. Յովհաննէս եկեղեցի
Երկրորդ գիւղը որտեղ այցելեց
Սրբազան Հայրը Սառնա գիւղն էր,
որտեղ վերջին շրջանում շատ տխուր
եւ լքւած վիճակում էր գտնւում հայոց
Ս. Յովհաննէս եկեղեցին: Նշենք, որ
Սառնան ունի նաեւ այլ եկեղեցի՝ Ս.
Աստւածածինը, որը Սալմաստի մեծ
երկրաշարժին մեծ մասամբ փուլ է եկել:
Սրբազան Հօր նախորդ այցելութեան ընթացքում եկեղեցու ներքնամասը ամբողջութեամբ քանդւել էր
գանձախոյզների կողմից, մինչեւ իսկ
մկրտութեան աւազանի պատը փորւել
էր, խորանը թափւել, աւանդատները
կործանւել: Ներկայիս, մի խումբ հայերի
նւիրաբերմամբ եկեղեցու ներքնամասը
ամբողջութեամբ վերանորոգւեց, եւ գործող եկեղեցու տեսք ստացաւ: Հողաշէն եւ փայտածածկ եկեղեցու արտաքին մասը դեռեւս կարօտ է վերանորոգութեան, յատկապէս ցեխապատ
կեղեւը, որը անձրեւների եւ առատ
ձեան պատճառով կեղււում է եւ թափւում:
Ցանկապատի արեւելեան մասը
շուրջ տաս մետր երկարութեամբ
թափւել էր, որը վերակառուցւել է այժմ
Սալմաստի պատգամաւոր Ռուբէն ՏէրՊօղոսեանի ջանքերով: Բակում եղած
երեք հսկայ ծառերը, որոնք փտել էին
եւ վտանգ էին սպառնում շրջակայքին,
դարձեալ նրա ջանքերով վերացւել են
եւ ընդհանուր տարածքը մաքրւել է:
Սառնայում Ս. Յովհաննէսի ներկայ
մխիթարական վիճակից բացի, աւելի
անմխիթար է նրա հիւսիսային եւ
արեւմտեան տարածքում փռւած հայոց
գերեզմանատունը, որտեղ քարերը
գրեթէ բոլորը քանդակազարդ են,

Թաւրիզի Հայ
համալսարանականների
միութեան վարչութիւնը
այցելեց Ատրպատականի
հայոց թեմի առաջնորդին

Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ – Երեքշաբթի,
օգոստոսի 6-ին, Ատրպատականի
հայոց թեմի առաջնորդ՝ Տ. Գրիգոր
եպս. Չիֆթճեանն իր գրասենեակում ընդունեց Թաւրիզի Հայ Համալսարանականների միութեան
նորընտիր վարչութեան կազմին,
որոնք այցելել էին Սրբազան Հօր
օրհնութիւնը ստանալու, իրենց ընտրութիւնից յետոյ:
Սրբազան Հայրը ողջունելով նորընտիր վարչութեանը, որը գլխաւորում էր կազմի նախագահ Անահիտ Յակոբեանը, ընդգծեց համայնքի կեանքում կրթւած երիտասարդութեան ապագայ ղեկավարի
դերակատարութիւնը: Եօթ հոգանոց կազմը եւ առաւել անձնափոխանորդները, միութեան աշխատանքներում կազմակերպական
մեծ փորձառութեամբ առաջ են
տանում ակադեմական, ուսուցողական, մանկավարժական եւ ընկերական գործունէութիւն, տարբեր
տարիքներում գտնւող համայնքայինների կեանքում փոփոխութիւն
բերելու նպատակով:
Հանդիպման ընթացքում վար-

սակայն ցան ու ցրիւ եկած, կողքի
տների ագարակներին իբրեւ տարածք ծառայելով միաժամանակ: Սոյն
քարերը հաւաքելով եկեղեցու շրջափակից ներս բերելու տեղական ծրագըրին հակառակելով, Սրբազան Հայրը
պահանջեց, որ դրանք մնան իրենց
տեղում, յատկապէս կրօնական առումով, երբ հանգուցեալների աճիւնները
մնալու են իրենց տեղում: Նշենք, որ սոյն
գերեզմանատանը թաղւած է Սառնայի
նշանաւոր աշուղ Արութինը:
գ- Ախտախանա Ս. Աստւածածին եկեղեցի
Շինարարական հսկայածաւալ աշխատանքներ են տարւում Ախտախանայի Ս. Աստւածածին հայոց եկեղեցում: Գիւղի կենտրոնական մասում
գտնւող եկեղեցին, Սրբազան Հօր նախկին այցի ընթացքում գրեթէ աւերակ եւ
նոյնիսկ ներս մտնելու հնարաւորութիւն
չունեցող կառոյց էր: Այսօր այն ներքնապէս եւ արտաքնապէս վերանորոգութեան ընթացքում է գտնւում:
Ներքնամասի յատակը հարթւել է, այն
որ գանձախոյզների ձեռքով փոսերի էր
վերածւել: Կարմիր աղիւսով պատւել
է յատակը, խորանի մասի կործանւած
բեմը վերակառուցւել է կարմիր աղիւսով, զոյգ կողմերից բարձրանալու աս-

տիճանների յարմարեցումով: Հաստաբուն սիւները մաքրւել են իրենց ծեփերից, պատուհանները վերանորոգւել են
այն հին փայտից սարքած պատուհանի
օրինակով, որը իբրեւ միակ նմուշ
մնացել էր հարաւային պատի վրայ
գտնւող պատուհանի բացւածքում:
Եկեղեցին դրսից եւս վերանորոգութեան մէջ է: Գմբէթը, որը աղիւսահիւս էր, ծածկւել է ջրամեկուսացման
կուպրային խաւով, տանիքի հողը դատարկւել է եւ դարձեալ ջրամեկուսացւել, իսկ ամենից կարեւորը, հին զանգակատունը, որի միայն արեւմտեան
պատի վրայ երկու սիւների մնացորդներ էին մնացել, վերականգնւում
է նոյն այն չափերով, որով եղել էր
անցեալում: Ի դէպ, մեր արխիւատան
հին նկարներում հանդիպել են Ախտախանայի Ս. Աստւածածին եկեղեցու
պատկերին, եւ այնտեղ նկատելի է, որ
եկեղեցու կենտրոնական կլոր գմբէթի
վրայ վեղարաձեւ մետաղեայ գմբէթ
եւս էին աւելացրել ախտախանացի
հայեր, աւելի բարձր դիրք եւ վեհութիւն
տալու համար եկեղեցուն: Շատ հաւանաբար նման մէկ գմբէթ էլ ունեցել
էր զանգակատունը, որի կամարների
թռիչքների կառուցումը արդէն իսկ
աւարտւել է:

չութեան ներկայացրած առաջիկայ ծրագրերի հիման վրայ, Սրբազան Հայրը կատարեց որոշ թելադըրանքները եւ տւեց իր կարծիքը,
աւելի մեծ թւով անդամներ եւ
մասնակիցներ ներգրաւելու գծով
իրենց հաւաքական աշխատանքներում:
Վարչութեան նախագահ Անահիտ Յակոբեանը բոլորի անունից
շնորհակալութիւն յայտնեց Սրբազան Հօրը, միշտ միութեան կողքին կանգնած մնալու համար, եւ
այն քաջալերանքի, որով կարողանում են հունաւորել իրենց
նախածրագրած աշխատանքները:
Վարչութեան բոլոր անդամները
իրենց պատկերացումները տւեցին,
յատկապէս համալսարանական եւ
համալսարանաւարտ անհատների
ներկայութիւնից եւ գիտութիւնից
օգտւելու մասին: Արծարծւած նիւթերից էր նաեւ ուսուցողականդաստիարակչական շրջագայութիւնները թեմի նախապէս հայաբընակ վայրերում, որտեղ դեռեւս
կանգուն են հայրերի կառուցած
հաւատքի տներն ու ուսումնարանները:
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Հայ թատրոնի նահանջը ուղղակիօրէն
կապւած է արեւմտահայերէնի
նահանջին հետ

Պոլսահայ ներկայ իրողութեան մէջ
Պօղոս Չալկըճըօղլու անունը անմիջական կերպով կապւած է թատրոնի
հետ։ Թէեւ ան երկար ժամանակէ ի վեր
դադրած է բեմական ներկայացումներէ, սակայն իր առաքելութիւնը կը
շարունակէ թատրոնի հետ առնչւած
բանախօսութիւններով, դասախօսութիւններով, ուսումնասիրութիւններով
ու հետազօտութիւններով։ Ան վերջերս
երկար պրպտումներու հետեւանքով
յայտնաբերեց Օսմանեան թատրոնի
հիմնադիր Յակոբ Վարդովեանի կորած շիրիմը։ Իր հետ զրուցեցինք քաղաքիս հայ թատրոնի անցեալին, ներկային ու ապագային շուրջ։
Հ.- Անցեալին բազմաթիւ սանուց միութիւններ իւրաքանչիւր տարի հանդիսատեսին կը ներկայացնէին թարգմանական
կամ հեղինակային նոր բեմադրութիւն մը։
Վերջերս նկատելի նահանջ մը կը տիրէ
այս մարզէ ներս։ Ինչե՞ր կը պատմէք այ՛ս
մասին։
Պ.- Հանրապետական շրջանին հայ
թատրոնի գործիչներ դուրս մնացին
թատրոնի հիմնաքարը հանդիսացող
«Տարիւլ Պետայիէն։ Ակամայ ուղղւեցան
սիրողական կամ կիսաարհեստավարժ
թատերախումբեր կազմելու։ Այսպէս
գոյացան «Երիտասարդաց», «Վեկա» եւ
«Սդուտիօ» թատերախումբերը։
1923-1946 տարեթիւերու միջեւ պոլսոյ մէջ անպաշտօն կերպով արգիլւած
էին հայերէն ներկայացումները։ 1946
սոյն արգելքը դարձեալ անպաշտօն
կերպով վերացաւ։ Նոյն տարի հայ
դպրոցներու սաներուն նախաձեռնութեամբ իրերայաջորդ կերպով հիմնւեցան միութիւններ, որոնք որոշ աշխուժութիւն բերին թատերական արւեստին։ Այդ տարիներուն կը զուգադիպի
նաեւ Յակոբ Այւազի հիմնած կիսաարհեստավարժ «Փոքր թատերախումբ»-ը։
Առաջին հերթին զաւեշտներ բեմադըրող միութենական թատերախումբերը հետզհետէ ընդլայնեցին իրենց
խաղացանկը դէպի դասական գրականութիւն։ Այս մասին կը յիշեմ Շեքսպիրի «Օթելլօ» կամ «Համլետ»-ի նման
գործերուն Թորգոմ Սրապեանի թարգմանութեամբ բեմադրութիւնը։ Այդ շըրջանին «Մխիթարեան» սանուց միութեան բեմէն կը ներկայացւէին «ՌոմէօԺուլիէտ», «Ամառնային գիշերւայ երազ
մը»-ի նման դասականներու կողքին
Ռոբեր Հատտէճեանի կամ Արթօ Պերպերեանի թատրերգութիւնները։ Իմ ալ
առաջին անգամ բեմ ելած 1960-ական
տարիներու վերջերուն Կենտրոնական
սանուց միութեան բեմէն փոխ առ փոխ
կը ներկայացւէր «Օթելլօ» եւ Երւանդ
Օտեանի «Չարշըլը Արթին Աղա» թատրերգութեան Արա Կիւրտենի կողմէ
այժմէականացած տարբերակը՝ «Փարալը Արթին Աղա»-ն։ Այդ նոյն տարիներուն հայ թատերասէրը առիթը ունեցաւ Կենտրոնականի բեմէն Բերթհոլդ
Պրեխտի «Մարդը մարդ է» գործը Գէորգ
Գապարաճեանի բեմադրութեամբ հայերէն դիտելու։
Յաջորդող տարիներուն հեռուստացոյցի տարածմամբ հասարակութիւնը հետզհետէ կորսնցուց թատրոն
յաճախելու սովորոյթը։ Այդ շրջանի
թատերախումբերն ալ նախապատւու-

թիւն տւին աւելի զւարճալի զաւեշտներու, վոդւիլներու բեմադրութեան։ Այսպիսով հեռացանք թէ հեղինակային
եւ թէ համաշխարհային գետնի վրայ
ընդունելութիւն գտած ստեղծագործութիւններու բեմադրութենէն։
12 սեպտեմբերի 1980-ի զինւորական հարւածէն ետք երկրի բոլոր հասարակական կառոյցներու հետ փակւեցան նաեւ սանուց միութիւններն ալ։
Յուսահատութեան եւ հիասթափութեան այդ ճնշող պայմաններուն մէջ
Բենոն Գուզոպաշ յաջողեցաւ հիմնել
«Մարալ երգի պարի համոյթ»-ը։ Այս
նոր նախաձեռնութիւնը արժանացաւ
յատկապէս երիտասարդ սերունդի ուշադրութեան եւ յոյս ներշնչեց ապագայի նկատմամբ։ Արտակարգ իրավիճակէն դէպի բնականոն կեանք վերադառնալով միութենական թատրոնն
ալ սկսաւ արտադրել։ Բայց այս շրջանին նախընտրւեցաւ գաղափարազուրկ
եւ թեթեւ նիւթեր։ Անշուշտ կային նաեւ
որոշ մակարդակ պահած ներկայացումներ, որոնցմէ կը յիշեմ Արթօ
Պերպերեանի Ագաթա Քրիստիէն բեմադըրած «Տասը փոքրիկ սեւամորթը»,
Անտոն Չեխովի «Մարդ կոչեալ տարօրինակ կենդանին», «Պօ- Գոմետի»,
«Սեբաստագուս» եւ Լեւոն Շանթի «Հին
Աստւածներ» ներկայացումները։ Նոյն
շրջանին Էսայեան սանուց միութեան
մէջ Անի Իփէքքայա ընթերցման թատրոնի սահմանումով ներկայացուց
Ռոբեր Հատտէճեանի «Մահը ա՞յս է
արդեօք»: Գարակէօզեան սանուց միութեան բեմէն Պերճուհի Պերպերեան
բեմադրեց «Ախ Գընալը, վախ Գընալը»
զաւեշտը։
Հ.- Ինչպէ՞ս կը գնահատէք մերօրեայ
պոլսահայութեան թատրոնի հանդէպ
հետաքրքրութիւնը։
Պ.- Այս նիւթը խստօրէն առնչւած է
միութիւններու վարչութեան գեղարւեստի, յատկապէս թատրոնի նկատմամբ ունեցած կամ չունեցած հետաքըրքրութեան հետ։ Եթէ մեր համայնքի
մշակութային կեանքը ձեւաւորող սանուց միութիւններու վարիչները իրենց
աշխատութիւնը ուղղած են միայն
տւեալ հաստատութեան ելմտացոյցը
հաւասարակշռելու, բնականաբար պիտի
տուժէ թատրոնը։ Միութենական բեմերը այսօր կը շահագործւին բոլորովին այլ նպատակներով։ Վերջին 10-15
տարիներու ընթացքին ականատես
կըլլամ մեր միութենական բեմերու
վրայ թատերախաղեր բեմադրող ոչ
հայ բեմադրիչներու գոյութեան։ Բոլորովին անհատական համոզումով կը
նկատեմ թէ անոնք յատուկ նպաստ
մը չեն կրցած բերել մեր թատրոնին։
Մինչ այդ այս համայնքէն ներս ունինք
լաւ պատրաստւած մասնագէտներ,
որոնք իբրեւ բեմադրիչ, դերասան կամ
տեխնիկական ոլորտներէ ներս կարեւոր ներդրում ունին պետական, քաղաքապետական կամ յատուկ թատերախումբերու մէջ։ Ափսոս որ մեր բեմերը գրաւիչ չեն թւիր իրենց, կամ
մենք չենք յաջողիր զիրենք դէպի մեզ
ներառնելու գործընթացին մէջ։ Այս
պայմաններու մէջ Սօսի Ճնտոյեանի
նախաձեռնած «Փաթիլ» մանկական
թատերախումբն ալ տաս տարւայ բեղուն աշխատանքէ ետք ընդհատեց իր
գործունէութիւնը։
Հ.- Հայ թատրոնը ի՞նչ տեսակ փոփոխութիւններ ապրեցաւ իր պատմութեան
ընթացքին։
Պ.- Օսմանեան կայսրութենէ հանրապետութեան շրջան եւ մինչեւ մեր
օրերս հասնող 150 տարւայ պատմութիւնը կարեւոր նահանջ մը կը
պարզէ մեր դիմաց։ Այդ նահանջի
գլխաւոր ազդակներէն մէկը արեւմտահայերէնի հետզհետէ աւելի նւազ գործածութիւնն է։ Ուրեմն բեմին վրայ
հայերէն խօսող դերասաններու կողքին
դահլիճին մէջ հայերէն լսելու ունակ
հանդիսատեսի ալ նւազում մը կապրինք։ Ի գին այս բոլոր դժւարութիւններու, կը յուսադրւինք տեսնելով
հայերէն թատրոն բեմադրող նւիրեալ
երիտասարդութեան մը գոյութիւնը։
Նահանջի երկրորդ գործօն մըն է
արեւմտահայերէնով գրւած թատրեր-

101-ամեայ ՀՄԸՄ-ի համար
Արցախի մասնաճիւղն
ամենամեծ նւէրն է

գութիւններու պակասը։ 70 կամ 80
տարի առաջ գրւած բեմադրութիւնները
շահեկան չեն թւիր մերօրեայ հանդիսատեսին։ Այս բոլորի հետեւանքով հայ
թատերախումբեր սկսած են թուրքերէն
ներկայացումներով հանդէս գալու։
Հ.- Արեւմտեան չափանիշով արդի
թատրոնը ի՞նչ պայմաններով մուտք
գործեց Թուրքիա։ Կարգ մը պատմաբաններ իբրեւ մեկնակէտ կը նշեն Տարիւլ
Պետայիի հիմնադրութիւնը։ Նախորդին
ի՞նչ էր համայնապատկերը։
Պ.- Տարիւլ Բետայի հիմնւած է 24
հոկտեմբեր 1914-ին եւ հիմնական
նպատակ ունեցած է թուրքական բեմը
մաքրել հայ բեմադրիչ եւ դերասաններէ։ Մինչդեռ սկսելով 1850-ական
տարեթիւերէն կը տեսնենք թէ Օսմանեան թատրոնը ամբողջութեամբ բաղկացած էր հայ բեմադրիչ, դերասան
եւ թարգմանիչներով։ Այս փաստացի
իրողութիւնը կարգ մը թուրք թատրոնի
պատմագիրներու կողմէ դիտումնաւոր
կերպով կանտեսւի։ Միւս կողմէ նոյն
1914 թւին Սարգիս Թիւթիւնճիւեան
«Շարասան» ծածկանունով հրատարակեց «Թրքահայ բեմը եւ իր գործիչները»։ Այս գործը 2008-ին ինքս թուրքերէնի թարգմանելով Օսմանեան հայ
թատրոնի պատմութեան մասին կարեւոր փաստ մը հրապարակած եղայ։
Թուրքիոյ մէջ թատրոնի պատմութեան
կարեւորագոյն հեղինակներէն Մեթին
Անտ իր գրքին մէջ բաւական լայն տեղեկութիւններ տւած է Յակոբ Վարդովեանի, աւելի ծանօթ անունով
Կիւլլիւ Յակոբի մասին։ Դրւատալից
տողերով անդրադարձած է անոր եւ
այլ հայ թատերական գործիչներու ներդըրումին, բայց չես գիտեր ի՞նչ
մտադրութեամբ, սոյն ուսումնասիրութեան վերջին 25 էջերը յատկացւած է
ԱՍԱԼԱ-ի գործունէութեան։
Հ.- Վերջերս կը նկատենք թէ թուրք
հասարակութենէն յատուկ ուշադրութիւն
մը կը գոյանայ դէպի հայ թատրոն։ Ինչո՞վ
կարելի է բացատրել։
Պ.- Այստեղ կը կարեւորեմ հրատարակութիւնները։ ՊԿՍԹ-ի մատենաշարէն Ֆրաթ Կիւլլիւ հրատարակեց
«Վարդովեանի թատրոնը եւ նոր
օսմանցիներ», Երւանդ Պարետ Մանոկ
«Արեւելքի ու արեւմուտքի արանքին
Սուրբ Ղազարի բեմը», Գերապայծառ
Լեւոն Զեքիեանի նոյն նիւթով գրառումները մէկտեղած «Վենետիկէն Պոլիս
արդի հայ թատրոնի առաջին քայլերը»,
դարձեալ իմ թարգմանութեամբ Յակոբ Պարոնեանի «Ատամնաբուժն արեւելեան», Այշան Սէօնմեզի եւ Մեհմեդ
Ֆաթիհ Ուսլույի թարգմանութիւններով Պարոնեանի «Մեծապատիւ մուրացկաններ» եւ «Բաղդասար աղբար»
թատրերգութիւնները հասանելի են
թատերասէրներուն։
«Ատամնաբուժն արեւելեան» գործը
Էնկին Ալքանի բեմադրութեամբ ներկայացաւ Ստամբուլի քաղաքապետական թատրոնի բեմէն, 2012-2016-ի
միջեւ չորս տարի շարունակ։ Խաղը
ապա բեմադրւեցաւ Պուրսայի Նիլիւֆեր աւանի քաղաքապետական բեմէ։
Վերջապէս ան յաջող բեմադրութիւն
մըն ալ ունեցաւ Երեւանի մէջ։ Բացի այս
բոլորէն, ՊԿՍԹ-ի շրջանակներէն ծնաւ
կարգ մը թատրերգութիւններ, որոնք
յայտնի յաջողութեան արժանացան։
Հ.- Նախապէս վերահասու եղած
էինք Յակոբ Վարդովեանի շիրիմին ձեր
կողմէ յայտնաբերման մասին։ Կրնա՞ք
պատմել այդ գործընթացը։
Պ.- Ափսոս որ թատրոնի նւիրեալները անցեալին չեն գնահատւած արժանի կերպով։ Ես յամառ աշխատութիւնով փնտրեցի եւ գտայ Յակոբ Վարդովեանի թաղւած վայրը իսլամներու գերեզմանատան մէջ։ Նոյնպէս Յակոբ Պարոնեանի շիրիմն ալ,
որ ենթադրաբար պէտք է գտնւէր
Օրթագիւղի հայոց գերեզմանատան
մէջ, բոլորովին կորած է։ Այժմ կը
զբաղւիմ առաջին թուրք եւ իսլամ
դերասանուհի Աֆիֆէ Ժալէի շիրիմը
յայտնաբերելու համար։
ՎԱՐԴԱՆ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ
«Ակօս»

Համահայկական 7-րդ ամառային
խաղերի բացման արարողութեանը
մասնակցելու եւ Արցախի իշխանութեան ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու առիթով այս օրերին Արցախում էր Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միութեան Կենտրոնական վարչութեան ատենապետ Գառնիկ Մկըրտչեանը: «Ապառաժ»-ի հետ հարցազըրոյցում Գառնիկ Մկրտչեանը նշել է,
որ տարիների երազ էր Արցախում
ՀՄԸՄ-ի մասնաճիւղ ունենալը: «Արցախի անկախացումից յետոյ սկզբնական շրջանում սկսել էինք աշխատել
Արցախում, բայց դրանից յետոյ ՀՄԸՄ-ի
գործունէութիւնը դադարեց, որից յետոյ զանազան պատճառներով հնարաւոր չեղաւ վերականգնել: ՀՄԸՄ
Կենտրոնական վարչութիւնը Արցախի
նախագահների, վարչապետների, նախարարների հետ շփումներում միշտ էլ
հետամուտ է եղել այս հարցի լուծմանը,
բայց հնարաւոր չի եղել իրագործել
արտօնութիւն ստանալու, նաեւ սկաուտական կազմակերպութեան հնարաւորութիւններին չհաւատալու պատճառներով: Հիմա կարող եմ ասել, որ
Արցախի իշխանութիւնների հետ մեր
աշխատանքի եւ շրջանի մարմինների
աշխատանքի արդիւնքում մենք կարողացանք մեր առաջին պաշտօնական
կորիզը ստեղծել»,- ասել է ՀՄԸՄ-ի ԿՎ
ատենապետը՝ յոյս յայտնելով, որ այն
լաւագոյն թթխմորը պիտի դառնայ
Արցախում լուրջ գործունէութիւն տանելու համար:
Հայ մարմնակրթական ընդհանուր
միութիւնը ստեղծւել է 1918 թ. Կ. Պոլսում: Այնուհետեւ Հայաստանի Առաջին
Հանրապետութեան լուսաւորութեան
նախարար Նիկոլ Աղբալեանի հրաւէրով
սկսել է գործել Հայաստանում: 1921 թ.
խորհրդային կարգերի հաստատումից
յետոյ դարձել է սփիւռքեան կազմակերպութիւն: Սկզբնական շրջանում
Միջին Արեւելքի երկրներում է լայն
աշխատանք տարել, որից յետոյ սկսել է
Միջին Արեւելքից տարածւել, նաեւ,
հայերի տեղաշարժի հետ կապւած,
հասել Եւրոպա, Ամերիկա, Աւստրալիա: Միութեան անդամների թիւն այժմ
հասնում է 28000-ի: ՀՄԸՄ-ի ՀԱՍԿ-ը
(Հայաստանի ազգային սկաուտական կազմակերպութիւն) Սկաուտական շարժման միջազգային կազմակերպութեան անդամ է եւ ներկայացնում
է Հայաստանի Հանրապետութիւնը:
«Ամբողջ աշխարհում այսօրւայ
դրութեամբ ՀՄԸՄ-ն առանց Արցախի
110 մասնաճիւղ ունի, 111-րդը պիտի
դառնայ Արցախի մասնաճիւղը: Արդէն
նշանակւել է վարչութիւն, որի միջոցով
սկսելու ենք մեր գործունէութիւնը: Երիտասարդ գործիչ է գործուղւել այստեղ, ում օգնութեամբ միութիւնը
ծիլեր կարձակի եւ կը սկսի բերք
տալ»,- մանրամասնել է Գառնիկ
Մկրտչեանը՝ աւելացնելով, որ ՀՄԸՄ-ի
գործունէութիւնն աշխարհով մէկ տարածւած է սկաուտական եւ մարզական ուղղութիւններով, որոնց աշխատանքները համակարգում են վարչութիւնները, յանձնախմբերը: «Մայիս

ամսին հիմնեցինք երիտասարդական
բաժին, որտեղ համախմբւում են 1830 տարեկան երիտասարդներ, որոնք
նախկինում խմբապետներ, մարզիկներ
կամ անդամներ են եղել»,- յաւելել է մեր
զրուցակիցը:
Ինչ վերաբերում է Արցախի շրջաններում մասնաճիւղեր բացելու հնարաւորութեանը, ապա ՀՄԸՄ ատենապետը նախ անհրաժեշտ է համարում
Ստեփանակերտում ամուր հիմքերի
վրայ դնել կառոյցը, որից յետոյ կարող
են մտածել շրջաններում տարածւելու
մասին: «ՀՄԸՄ-ն ունի բրգաձեւ կառավարման համակարգ: Ներքեւի խաւը
անդամներն են, անդամներից յետոյ՝
վարչութիւնները, յանձնախմբերը, այնուհետեւ՝ Շրջանային վարչութիւնները
եւ բարձրագոյն օղակը՝ Կենտրոնական
վարչութիւնը: Կենտրոնական վարչութեան նստավայրը Լիբանանն է, իսկ
անդամներն ընտրւում են տարբեր
շրջաններից: Այժմ Կենտրոնական վարչութիւնն ունի 13 անդամ»,- ասել է
Գառնիկ Մկրտչեանը:
Անդրադառնալով Արցախում մասնաճիւղ բացելու կարեւորութեան մասին
հարցին, ՀՄԸՄ ատենապետը նշել է,
որ յատկապէս սփիւռքահայութեան
համար Արցախը իւրայատուկ նշանակութիւն ունի. «Մեր ժողովրդի հայրենիքի հետ ամենազգացական կապւածութիւնը Արցախն է: Հայաստանն արդէն անկախ է, բայց Արցախն ուրիշ
պատմութիւն է: Արցախում մասնաճիւղ
չունենալը մեծ վէրք էր, վիրաւորանք:
Տարբեր քաղաքների, երկրների հայ
համայնքների հետ հանդիպումների
ժամանակ միշտ այս հարցն էին բարձրացնում: Պատասխանում էի, որ հարցն
ընթացքի մէջ է, որովհետեւ չէի կարող
ուրիշ պատասխան տալ: Այդ իսկ
պատճառով՝ կարծում եմ, որ Արցախի
կարեւորութիւնը ՀՄԸՄ-ի համար
առանձնայատուկ է»:
«Հաւատում եմ, որ ՀՄԸՄ-ի դերակատարութիւնը մեծ կը լինի Արցախում, մանաւանդ՝ սկաուտական շարժումը: Մարզական բաղադրիչը կարող
է այստեղի երիտասարդութեանն այնքան էլ չհետաքրքրել, որովհետեւ դըպրոցներին կից կան սպորտային
խմբակներ, մարզական ակումբներ:
Իսկ սկաուտութիւնը, իմ կարծիքով,
հեռանկարներ ունի: Հայ պատանին,
երբ 3 տարեկանից անդամագրւում է
ՀՄԸՄ-ին, այնուհետեւ տարիների ընթացքում դառնում խմբապետ, իր հագուստը, դաստիարակութիւնը նրան
պատրաստում է՝ որպէս իսկական
հայ, զինւոր՝ կարգապահութեան, վարք
ու բարքի իմաստով»,- խօսելով հեռանկարների մասին՝ ասել է Գառնիկ
Մկրտչեանը:
«Մենք ծերացած կազմակերպութիւն չենք, մեր եղբայրներից մէկի
խօսքով՝ մենք 1 դար ու 1 տարեկան
ենք: Ունենք հազարաւոր երիտասարդ,
խանդավառ աղջիկներ եւ տղաներ:
Իսկ արդէն 101-ամեայ ՀՄԸՄ-ի համար
Արցախի մասնաճիւղն ամենամեծ նւէրն
է»,- եզրափակել է Գառնիկ Մկրտչեանը:
«aparaj.am»

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
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ԱԲԱԴԱՆԻ
ԵՐԲԵՄՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍԻՆ
(Ի ՄԻ ԲԵՐԱԾ ՓԱՍՏԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ)
(Շարունակութիւն օգոստոսի 11-ի համարից)

Ատոմ Մխիթարեան.

«Պետական երիտասարդական
քաղաքականութիւնը
յետընթաց է ապրում»

Կազմեց
ՑՈԼԱԿ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆԸ

ցին, նաեւ՝ ժամավճարով երթեւեկ ուսուցիչներ են յատկացւում: Սա արդիւնքն
է Հոգաբարձութեան գրաւոր դիմումին
Խորհրդարանի պատգամաւոր պրն.
Ֆելիքս Աղայեանի միջոցով, որը կարգադրել էր Թեհրանում: (Պրն. Ֆելիքս
Աղայեանը այդ տարիներին հարաւային իրանահայութեան պատգամաւորն էր Խորհրդարանում:)
Նիստ 101, 16. 4. 1950 թ.
16. 4. 1950 թ.-ին մի խումբ ազգայիններ ցանկութիւն են յայտնել
տօնել «Վասպուրականի հերոսամարտի 35-ամեակը», ուստի նկատի
առնւեց այդ ձեռնարկը կատարել Ապրիլ 24-ի սգատօնի հետ համատեղ:
Նիստ 16, 13. 9. 1953 թ.
«Աբադանի հայ համայնքի
պատմութիւն»-ը
մշակող յանձնախմբի նամակը
հոգաբարձութեան

Պրն. Արամ Ալչուջեանը մի դիմումնագրով յայտնում է, որ երեք հոգանոց
մի յանձնախումբ, բաղկացած՝ պրն.
պրն. Արիս Աբրահամեանից, Երւանդ
Ֆնդքեանից եւ իրենից (Ա. Ալչուջեանից ),
մտադիր են կազմել Աբադանի հայ
համայնքի պատմութիւնը եւ խնդրում
են Հոգաբարձութեան, որ հին արխիւները, մասնաւորապէս զեկուցագըրերն ու տեղեկագրերը դրւեն իրենց
տրամադրութեան տակ: Հոգաբարձութիւնը ի նկատի ունենալով այդ գեղեցիկ
նպատակը որոշեց օժանդակել եւ
ընթացք տալ:
(Բայց ափսոս, հազար ափսո՛ս, որ
չիրականացաւ):

Նիստ 31, 11. 1. 1954 թ.
1954 թւականի Ս. Ջրօրհնէքի գիշեր Աբադանի ռադիոկայանից ձայնասփռւեց եկեղեցական երգեր՝ հայոց
«Ադաբ» դպրոցի աշակերտական երգչախմբի կատարմամբ:
Նիստ 21, 20. 2. 1955 թ.
Սոյն նիստը տեղի ունեցաւ Խոռամշահրի գործակալութեան ներկայութեամբ, որի բուն նպատակն էր՝
ունենալ աւելի սերտ համագործակցութիւն Խոռամշահրի հայ համայնքի
հետ, որպէսզի պարզւի Խոռամշահրի
աշակերտութեան թիւը եւ հայոց
դպրոցի պահանջները:
Նիստ 1, 12. 4. 1956 թ.
1956 թ.-ի Աբադանի եւ Խոռամշահրի հասարակական ընդհանուր ընտրական ժողովի որոշումով Հոգաբարձութեան նորընտիր
կազմի թիւը 9-ից աւելացաւ՝ 11-ի
աշխատանքների
բազմատեսակութեան պատճառով: Կազմը բաժանւեց
երկու գլխաւոր աշխատանքային խմբերի,
որպէսզի տարւող աշխատանքները մասամբ աւելի դիւրին ընթացք ունենան՝
1-Դպրոցական կազմ. Դպրոցական,
մշակութային, հասարակական եւ յարակից աշխատանքները ղեկավարելու
համար, բաղկացած՝ 7 անդամներից:
2- Եկեղեցական կազմ. Եկեղեցական, կրօնական եւ բարեգործական
աշխատանքները ղեկավարելու համար, բաղկացած՝ 4 անդամներից:
Անհրաժեշտութեան դէպքում ծխատէր
քահանան կարող է մասնակցել՝ վճռական ձայնով:
Նիստ 39, 25. 12. 1956 թ.
Աբադանի Կրթական վարչութիւնից
ստացւեց 1. 10. 1335 թւակիր (22 դեկտ.
1956 թ.) համար՝ 12659 գրութիւնը, որի
համաձայն՝ ամսական 12,650 ռիալ
օժանդակութիւն է տրւելու հայոց դպրո-

8. 3. 1952 թ.
Համաձայն 8. 3. 52 թւակիր համար՝
52/403 գրութեան Հոգաբարձութիւնը
յաջողում է Նաւթային ընկերութիւնից
դպրոցի համար հեռախօսագիծ ստանալ:
29. 1. 1957 թ.
Ժամանակի
հոգաբարձութիւնը
գրաւոր արտօնութիւն է ուզեցել քաղաքապետարանից, որպէսզի ժամանակի ծխատէր Տ. Մանասէր քհնյ.
Մանսուրեանը եկեղեցական տօների
առթիւ Քուվէյթում բնակւող հայերին
այցելելու եւ եկեղեցական արարողութիւն կատարելու համար:
Սոյն դիմումը կատարւել է քուվէյթաբնակ հայրենակիցների դիմումի
հիման վրայ:
Մեզ համար չպարզւեց այս պարագայի արդիւնքը:

Նիստ 47, 9. 2. 1957 թ.
Այս նիստին ներկայ էր Իրանի
պառլամենտում հիւսիսային իրանահայութեան պատգամաւոր պրն.
Սեւակ Սագինեանը, որի Հոգաբարձութիւնը իրազեկ դարձրեց համայնքի
պահանջներն ու կարիքները՝ կրթական, մշակութային, տնտեսական,
կրօնական, եւ հասարակական մարզերում, որպէսզի պրն. Սագինեանը
համախորհուրդ պրն. Ֆելիքս Աղայեանի հետ աշխատեն հարթել համայնքիս դժւարութիւնները:
Պրն. Սեւակ Սագինեանը Խուզեստան էր ժամանել՝ Աբադանում Հ.
Մ. «Արարատ» միութեան մասնաճիւղ
հիմնելու առաքելութեամբ: Խօսւեց
Աբադանում մարզաւանի համար յարմար վայր ապահովելու ուղղութեամբ՝
Թեհրանում տարւելիք աշխատանքի
մասին:
(Աւելի լայն տեղեկութիւնների չգոյութեան պատճառով աշխատանքը
մնում է թերի):
Նիստ 7, 18. 5. 1957 թ.
Խոռամշահրի հայ համայնքն ունեցել է գործակալական կազմ՝ բաղկացած 3 անդամներից, որի թիւը
հետագայում աւելանում է 5-ի: Սոյն
թւականին Աբադանի Հոգաբարձութիւնը առաջարկում է Խոռամշահրի
գործակալութեան համայնքի սեփական դպրոց ունենալ եւ կառուցել մէկ
մատուռ: Աբադանի հոգաբարձութիւնը
Խոռամշահրի գործակալութեան համար ծրագիր-կանոնագիր է պատրաստում:
Նիստ 11, 15.6. 1957 թ.
Խոռամշահրի
գործակալութիւնը
տեղիս քաղաքապետարանից արտօնութիւն է ստանում, որ մէկ մատուռ
եւ երկու սենեակներ կառուցւի որպէս
մանկապարտէզ: Այդ աշխատանքի
համար նախատեսւում է 300,000 ռիալ,
որից՝ 120,000 ռիալը գոյանում է ժո-

ղովրդից: Աբադանի Հոգաբարձութեան
որոշմամբ Աբադանի հին եկեղեցու
շինանիւթի որոշ մասը, որ կարիք չի
զգացւում նոր եկեղեցու կառուցման
համար յանձնել Խոռամշահրի գործակալութեան՝ օգտագործելու սոյն նպատակի համար:
Աբադանի հայոց ազգային եկեղեցադպրոցական հոգաբարձութիւնների
անդամների անունները տարբեր
ժամանակաշրջաններում՝
(ըստ մեր տրամադրութեան տակ
եղած արխիւների)
36. 6. 1933 առ 21. 6. 1934 թ.
Նախագահ՝
պրն. Յարութիւն Դաւթեան
Փոխնախագահ՝
«
Ստեփան Մարգարեան
Քարտուղար՝
«
Կարապետ Խաչատրեան
Փոխքարտուղար՝
«
Սահակ Պետրոսեան
Գանձապահ՝
«
Աւետիս Յակոբեան
30. 7. 1934 առ 4. 5. 1935 թ.
Նախագահ՝
պրն. Հայկ Խաչատրեան
Փոխնախագահ՝
« Աւետիս Աւետիսեան
Քարտուղար՝
« Խաչիկ Եղիկեան
Փոխքարտուղար՝
« Կարապետ ....
Գանձապահ՝
« Դաւիթ Շիրւանեան
Փոխգանձապահ՝
« Աւետիս Յակոբեան
Անդամներ՝
« Յարութիւն Դաւթեան

«

Մինաս Մանուկեան

«

Կարապետ Խաչիկեան

4. 2. 1936 առ ....
Նախագահ՝
պրն. Յարութիւն Դաւթեան
Փոխնախագահ՝
« Ներսէս Շաղզոյեան
Քարտուղար՝
« Յովհաննէս Միրզայեան
Գլխաւոր գանձապահ՝
« Վարդան Մերիջանեան
Օգնական գանձ.
«
Գէորգ Խաչատրեան
Եկեղեց. գործավար՝
« Զակքէոս Տէր-Կարապետեան
Անդամներ՝
« Սարգիս Գրիգորեան

«

Մնացական Իսկանդարեան

Նորընտիր հոգաբարձութեան
6. 3. 1937 թւակիր համար՝ 3 գրութիւնը
յղւած Աբադանի հայկական «Սպորտ
Ակումբին» (նոյնութեամբ արտագրւած).
Աբդ. Հայկ. «Սպորտ» ակումբի
Յարգելի վարչութեան
Աստ.
Յարգելի Տիարք՝
Պարտք ենք համարում յայտնելու
Ձեզ ի գիտութիւն, որ 12 փետ. 37-ին
ընտրեց ներկայիս հոգաբարձութեան,
որի պաշտօնակատարներն են՝
Նախագահ՝
պրն. Յարութիւն Դաւթեան
Փոխնախագահ՝
Խաչիկ Յ. Եղիկեան
Քարտուղար՝
«
Սարգիս Մադաթեան
Գանձապահ՝
«
Գրիգոր Ամիրխանեան
Օգնական
«
Բարսեղ Անդրէասեան
(Շար. 4)

«tert.am» - Երիտասարդութեան միջազգային օրւան նւիրւած Հայաստանի
ամենամեծ երիտասարդական կազմակերպութեան անդամներն ու կամաւորները համատեղ յաղթահարելով
դժւարութիւնները՝ բարձրացել են Արագածի գագաթներից մէկը: «Վերելք»
նախաձեռնութիւնը երիտասարդների
առողջ ապրելակերպի, համատեղ նախաձեռնութիւնների իրականացման,
դժւարութիւնների միասնական յաղթահարման եւ թիմային ոգին առոյգ
պահելուն էր միտւած: Երիտասարդական ակումբների դաշնութեան եւ
ՀՀԵ «Ոստայնի» նախագահ Ատոմ
Մխիթարեանը ուղերձ է յղել հայ
երիտասարդներին, որն էլ ներկայացնում ենք ստորեւ.
«Սիրելի՛ երիտասարդներ,
Հայաստանի ամենամեծ երիտասարդական հասարակական կազմակերպութեան անունից շնորհաւորում
եմ Երիտասարդութեան միջազգային
օրւայ առթիւ, մաղթում, որ իրականութիւն դառնան ձեր բոլոր հաւաքական երազանքները:
Միաւորւելով լաւ ապագայի գաղափարների շուրջ 2018-ին դուք կարողացաք քաղաքական յեղափոխութիւն իրականացնել Հայաստանում
եւ ձեր լաւագոյն երազանքների իրականացումը կապել նոր իշխանութիւնների հետ: Ցաւօք, այսօր երկրում երիտասարդական քաղաքականութիւնը յետընթաց է ապրում, երիտասարդների մասնակցութիւնը որոշումների կայացման գործընթացներում

նւազագոյնի է հասել, կազմակերպւած
երիտասարդութիւնը գրեթէ անտեսւած
է, չի գիտակցւում երիտասարդական
նախաձեռնութիւնների
կարեւորութիւնը եւ, հետեւաբար, պետականօրէն
չի խրախուսւում, երիտասարդների
հիմնախնդիրները նոյնն են մնացել:
Այժմ կրկին կազմակերպւելու եւ
միահամուռ ջանքերով բոլոր դժւարութիւնները յաղթահարելու կամք
պիտի դրսեւորենք: Ինչպէս կարողացանք յաղթահարել Արագածի բարձունքը եւ այստեղ Երիտասարդական
ակումբների դաշնութեամբ (FYCA) նշել
մեր օրը, այնպէս էլ կարողանալու ենք
առաջընթաց քայլերով զարգացնել
տնտեսութիւնը, գիտութիւնն ու մշակոյթը, ապահովել մեր հայրենիքի արժանապատիւ տեղն աշխարհում:
Եւս մէկ անգամ շնորհաւորում եմ ու
ցանկանում յաջողութիւններ ձեր բոլոր
նախաձեռնութիւններում՝ ի շահ մեր
ժողովրդի»:
1999 թ. դեկտեմբերի 17-ին ՄԱԿ-ի
Գլխաւոր ասամբլեայի որոշմամբ
օգոստոսի 12-ը հռչակւեց Երիտասարդութեան միջազգային օր։ Այն
ընդունւել է 1998 թ. օգոստոսի 12-ին
Լիսբոնում անցկացւած երիտասարդութեան հարցերով նախարարների համաշխարհային խորհրդաժողովի առաջարկութեամբ։ Տօնը հռչակւել է երիտասարդութեանն ուղղւած գործողութիւնների համաշխարհային ծրագրի
մասին երիտասարդութեան իրազեկութեան բարձրացմանը նպաստելու
նպատակով:

Գիւմրիում նշւեց Երիտասարդութեան
միջազգային օրը

«armenpress.am» - Համաժողով, կրթական եւ փոխանակման ծրագրերի ներկայացում, բացօթեայ համերգ՝ այս
ամէնն օգոստ. 12-ին Գիւմրիում կազմակերպւել է երիտասարդների համար:
Արդէն 5-րդ տարին անընդմէջ Երիտասարդների միջազգային օրը քաղաքի երիտասարդներին տօն է
պարգեւում Գիւմրու «Երիտասարդական նախաձեռնութիւնների կենտրոն»-ը:
Ինչպէս տեղեկացնում է «Արմէնպըրես»-ը, «Փոխակերպւող կրթութիւն»
խորագրով համաժողովը Գիւմրու
տեխնոլոգիական կենտրոնում ազդարարեց միջոցառման մեկնարկը, որին
յաջորդեց 5 աշխատարան՝ «Ինքնաճանաչում, ինքնակրթութիւն», «Թւային
հետք», «Կարիերայի պլանաւորում
քոչինգի էլեմենտներով», «Տեխնոլոգիաները որպէս ապագայի կրթութեան
ուղենիշ», «Կամաւորութիւնը որպէս
ուսուցում» թեմաներով:
«Մենք պէտք է կարողանանք հաշւի
նստել երիտասարդների հետ՝ յաճախ
ստացւում է, որ միջոցառումներ են
նախատեսւում, սակայն երիտասարդը
ոչ մի մասնակցութիւն չի ունենում դրան:
Մեր նպատակը, հերթական անգամ
օգտագործելով այս կարեւոր
օրը,
երիտասարդներին մասնակից դարձնել

իրենց հետ կապ ունեցող որոշումների
կայացման գործընթացում, խօսել երիտասարդների կարեւոր դերակատարման մասին եւ որոշում կայացնողների
հետ նրանց մէկ հարթակում բերել»,նշեց «Երիտասարդական նախաձեռնութիւնների կենտրոն»-ի նախագահ
Արթուր Նաջարեանը:
Գիւմրեցի երիտասարդներն այսօր
շատ խնդիրներ ու հոգսեր ունեն, իսկ
նմանատիպ միջոցառումները նպաստում են, որ աւելի նպատակասլաց ու
նախաձեռնող լինեն: «Գիւմրեցի երիտասարդների համար գերխնդիրը
զբաղւածութիւնն է՝ ինչպէս դասերից
յետոյ ազատ ժամանակ, այնպէս էլ
ժամանակի ճիշտ կառավարման, բայց
նաեւ շատ կարեւոր է տեղեկատըւութիւն հայթայթման ու նախաձեռնողականութեան խնդիրը: Յաճախ կայ
հնարաւորութիւն, բայց երիտասարդները նախաձեռնող չեն, կամ էլ չգիտեն բազում հնարաւորութիւնների
մասին: Գիւմրիում էլ կան շատ
ծրագրեր, որոնք աջակցում են երիտասարդներին, պէտք է միայն իրենց
կողմից պատրաստակամութիւն, նախաձեռնողականութիւն ու կրէատիւ
մօտեցում»,- նշեց երիտասարդական
աշխատող Կարինէ Յակոբեանը:

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 164 (23361)

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Խոր վշտով համակւած
յայտնում ենք, որ մեր շատ
սիրելի եւ թանկագին`

ՄԵՐՒ ԲԱԴԱԼԵԱՆԻ
ցաւալի մահւան քառասնօրեակի առթիւ, ուրբաթ,
օգոստոսի 16-ին, Ս. Սարգիս եկեղեցում, ս. պատարագից յետոյ կը կատարւի`
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ցաւակցութիւնները`եկեղեցում:
ՍԳԱԿԻՐՆԵՐ`
Էմմա Բադալեան`քոյրը:
Շնորհիկ Բադալան`քոյրը`զաւակներով։
Սաքօ եւ Մելիսա Բադալեաններ`եղբայրը
եւ եղբօր կինը` զաւակներով:
Այլին եւ Օշին Յակոբեաններ`քրոջ
դուստրը եւ իր ամուսինը` զաւակներով։
Հիլդա եւ Դագլաս Մորիսոններ`քրոջ
դուստրը եւ իր ամուսինը` զաւակով։
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ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 164 (23361)
Նիկոլ...

Նոր Ջուղայի...

(Շար. 1-ին էջից)

եւ այն լաւ առիթ է՝ հայ-ռուսական դաշնակցային յարաբերութիւնների օրակարգային հարցերին նաեւ այս ձեւաչափով անդրադառնալու համար:
ՌԴ Անվտանգութեան խորհրդի քարտուղարը Նիկոլ Փաշինեանին է փոխանցել ՌԴ
նախագահի եւ վարչապետի ողջոյնները եւ
նշել, որ ուրախ է այցելել Հայաստան, հանդիպումներ ունենալ ՀՀ վարչապետի, ինչպէս նաեւ Անվտանգութեան խորհրդի քարտուղարի հետ: Նա արդիւնաւէտ է համարել
ՀՀ ԱԽ քարտուղարի հետ կոնսուլտացիաները, որոնց ընթացքում, Պատրուշեւի խօսքով, քննարկւել են անվտանգութեան ոլորտում տարբեր ուղղութիւններով համագործակցութեան հարցեր, անդրադարձ է եղել
ինչպէս երկկողմ, այնպէս էլ բազմակողմ
ձեւաչափերով՝ միջազգային կազմակերպութիւնների շրջանակում ՀՀ-ՌԴ փոխգործակցութեանը: Նիկոլայ Պատրուշեւը նաեւ տեղեկացրել է, որ այս տարւայ նոյեմբերին
նախատեսւում է ԱՊՀ անդամ պետութիւնների ԱԽ քարտուղարների հաւաք, եւ Հայաստանը, ինչպէս միշտ, հաստատել է իր
մասնակցութիւնն այդ հաւաքին:
ՀՀ վարչապետը եւ ՌԴ Անվտանգութեան
խորհրդի քարտուղարը մտքեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացի, տարածաշրջանում ռազմական հաւասարակշռութեան պահպանման եւ կայունութեան
ապահովման հարցի, ինչպէս նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգութեան զարգացումների ու մարտահրաւէրների շուրջ:

(Շար. 1-ին էջից)

Նարինէ Խուդաբախշեան՝ Ա կարգի դիպլոմ.
Անի Մկրտչեան, Ռենիա Մինասեան եւ
Արսինէ Հայրապետեան՝ Բ կարգի դիպլոմ.
Վահագն Թահմազեան՝ պատւոգիր՝
ինքնատիպ վերլուծութեան եւ իւրայատուկ
մեկնաբանութեան համար։
9-րդ օլիմպիադայի շրջանակում կազմակերպւած երգի մրցոյթի արդիւնքում յաղթող
ճանաչւեց Նարինէ Խուդաբախշեանը։
Յատկանշական է, որ օլիմպիադայի
հայոց լեզւի եւ գրականութեան յանձնաժողովի նախագահ Դաւիթ Գիւրջինեանը
փակման ծրագրում արտասանած իր արտայայտութիւնում, ընդգծելով, որ հայերէն
խօսելը մեր ազգի նկարագրի ամենակարեւոր բաղադրիչներից է, ոչ միայն դրւատել է
Նոր Ջուղայի հայ համայնքի անդամներին,
որոնք աւելի քան 400 տարի Սփիւռքում
ապրելով հանդերձ, լաւապէս խօսում են
մայրենի լեզւով, այլեւ գնահատել է Նոր
Ջուղայի աշակերտական պատւիրակութեան յաջողութիւնների իրականացման
գործում դերակատար բոլոր ուսուցիչների
ու պատասխանատուների կատարած աշխատանքը։
Նոր Ջուղայի պատւիրակութեանը՝ որպէս պատասխանատուներ ընկերակցում էին
ուոսւցիչներ՝ Սեդա եւ Քարոլին Դիլանչեանները։

Յոյսեր...

(Շար. 1-ին էջից)

եւ բազմաթիւ փաստաթղթերի փոխանակումը յուսադրիչ է, որ որքան շուտ ազատ
արձակւի լցանաւը եւ դրա անձնակազմը»: Նա
անդրադառնալով Պարսից ծոցում կալանաւորւած Անգլիայի նաւի կարգավիճակին
ընդգծել է. «Յիշեալ հարցի քաղաքական ու
անվտանգութեան շանտաժի առումով, խնդրին
հետամուտ են Անգլիան եւ ԱՄՆ-ը, որոնք մի
նախագիծ ներկայացրեցին տարբեր երկրների
նաւերին զինւորական սկորտով ուղեկցելու
հարցը, սակայն Անգլիայից ու սիոնիստական
վարչակարգից բացի, ոչ մէկը նման նախագծին միանալու պատրաստակամութիւն չի
յայտնել, որը խօսում է նախագծի ձախողման
մասին: Պարսից ծոցում եւ Հորմոզ նեղուցում
անվտանգութիւնը վերահսկւում է Իրանի զօրայինների եւ Պահակազօրի միջոցով եւ որեւէ երկիր թող չմտահոգւի այս տարածքում
երթեւեկելու համար»:

Թղթակից (Նոր Ջուղա) - Լուսանկարները
տրամադրեցին պատւիրակութեան անդամները

«HMS...

(Շար. 1-ին էջից)

Ներկայում Պարսից ծոցում, բացի Duncan
Էսկադրային ականակրից, գտնւում են Մեծ
Բրիտանիայի ռազմածովային ուժերի եւս մի

Իրանը...

(Շար. 1-ին էջից)

վերաբերեալ, յայտարարել է. «Իրանի միջուկային գործարքի համաձայնագրին վերահսկող կազմը այդ մասին նիստ է գումարել,
կատարւում են խորհրդակցութիւններ եւ
յեղափոխութեան առաջնորդի տեսակէտը այս

քանի նաւեր եւ օժանդակ նաւեր: Դրանք են՝
Cardigan Bay դեսանտային նաւը, ինչպէս նաեւ
հակաականային պաշտպանութեան չորս նաւ՝
Ledbury-ն, Blyth-ը, Brocklesby-ն եւ Shoreham-ը,հաղորդել է «ՏԱՍՍ»-ը:
մասին ստացւելու է»: Արարողութեան շրջագծում Իրանի Ատոմական էներգիայի կազմակերպութեան խօսնակ Բեհռուզ Քամալւանդին եւս նշել է, որ Իրանի հարստացած
ուրանի պաշարները աւելացել են 60-ից 70
կիլոյով եւ ընդգծել է. «Ներկայումս Իրանի
հարստացած ուրանը 360-ից 370 կիլոգրամ է»:

